
Tauta unVeselība
Veiksmīgu Jauno gadu! 

Mirdzaritmija – slimība ar spožu nosaukumu un iespējamām ļoti nopietnām 
komplikācijām.

Speciālisti stāsta par mūsdienu ķirurģiskajām un 
medikamentozajām nieru vēža ārstēšanas metodēm.

NOVĒRST RISKU VEIKSMĪGI ĀRSTĒ
16.–21. lpp.8. lpp.

ASINS VĒZIS PALIELINĀTA PROSTATA JAUNAS IESPĒJAS
Kas ļauj veiksmīgi ārstēt cukura diabētu.Slimība, kas skar ikvienu vīrieti.Iespējams nodzīvot daudzus gadus.

37. lpp.24. lpp.12. lpp.
Kāpēc ir svarīgi HOPS atklāt laikus.
SMĒĶĒTĀJU SLIMĪBA

27. lpp.
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Tauta un Veselība izdošanu atbalsta:

REDAKCIJAS SLEJA

Esiet 
sveicināti!
Lai gan laukā nekas neliecina par Zie-

massvētku un Jaunā gada tuvošanos, 
tomēr laiku pa laikam tā vien gribas 
nodungot dziesmiņu par baltajiem Zie-
massvētkiem, eglīti, jo kalendārs rāda – 
gada nogale ar visu gaidītajiem svētkiem 
ir klāt. Šajā laikā parasti mēdzam at-
skatīties uz padarīto, domāt par jauniem 
darbiem, izvirzīt jaunus mērķus. 

Tautas un veselības veidotāji var droši 
teikt, ka šogad esam daudz un nopietni 
strādājuši, vienmēr paturot prātā jau-
tājumu: «Vai mūsu sniegtā informācija 
varētu būt svarīga, noderīga mūsu lasītā-
jiem?» Jo lasītāju interese ir katra izdevu-
ma veiksmīgas pastāvēšanas mēraukla.

Mēs ļoti labi apzināmies, ka nav iespē-
jams ilgstoši sekmīgi strādāt, neko ne-
mainot it kā vienreiz atrastā veiksmīgā 
avīzes izdošanas modelī. Lai gan tas ir 
visvieglāk: strādāt jau pierastos rāmjos, 
ar pārbaudītām vērtībām. Šogad esam 
spēruši soli uz priekšu. Pavasarī mūsu 
izdevumu klāstam pievienojās Sirds ve-
selības avīze, gada beigās iznāca Gastro 
avīze. Šo tēmu izvēle ir likumsakarīga, 
jo gan gremošanas sistēmas, gan it īpaši 
sirds asinsvadu problēmas visā pasaulē 
ir ļoti izplatītas. Jo vairāk mēs par tām 
zināsim, jo mazāk būs smagu, ielaistu 
slimību gadījumu, kam nepieciešama 
ilgstoša, nopietna ārstēšana.

Noslēdzot gadu, mēs īpaši vēlamies 
pateikties visiem ārstiem, kuri sniedza 
mums intervijas par visdažādākajām 
tēmām, tāpat visiem atbalstītājiem, bez 
kuriem avīzes iznākšana nebūtu iespē-
jama. Saviem lasītājiem novēlam, pro-
tams, veselību un daudz laimīgu brīžu.

Uz tikšanos jaunajā gadā!

Laikraksta Tauta un veselība redaktore
Sarma Zvirbule
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E L V I ME L V I M

ATZINĪBA

3. decembrī Lielajā ģildē svinīgā pasā-
kumā tika pasniegtas šā gada Ārstniecī-
bas iestāžu Kvalitātes balvas.

Balvas tika pasniegtas četrās nomināci-
jās. Nominācijā «Ķirurģiskā profila nodaļa» to 
saņēma Vidzemes slimnīcas Traumatoloģijas 
nodaļa, nominācijā «Dzemdību nodaļa» – Jūr-
malas slimnīcas Dzemdību nodaļa, nominācijā 
«Onkoloģiskā pro�la nodaļa» – Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Terapeitiskās 
radioloģijas un medicīnas �zikas klīnikas Kodol-
medicīnas klīniskā daļa, bet nominācijā «Veselī-
bas centrs» – Veselības centra 4 Dermatoloģijas 
un ķirurģijas klīnika.

Kvalitātes balvas konkursu jau trešo gadu rīko 
Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) 
un Latvijas Kvalitātes biedrība, un šogad to atbal-
sta arī Veselības ministrija. Balvas mērķis ir vei-
cināt nevainojamu un drošu pacientu aprūpi, 
ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. 

Kvalitātes balva ir atzinība par iniciatīvu pilnvei-
dot ārstniecības iestādes sniegumu un prasmi 
uzlabot savas darbības rādītājus.

Onkoloģiskā pro�la nodaļa nomināciju skaitā 
iekļauta pirmo reizi, jo onkoloģisko slimību izpla-
tība Latvijā gadu no gada pieaug, un Veselības 
ministrija šo gadu ir pasludinājusi par Onkoloģis-
kās modrības gadu. Katras iestādes darbība tika 
vērtēta piecās jomās: vadības procesi un atbil-
dība, darbinieku kompetence, pacientiem un dar-
biniekiem droša vide, pacientu klīniskā aprūpe, 
kvalitātes un drošības pilnveide.

«Kvalitātes balva ir būtisks solis, lai Latvijā iespē-
jami drīz radītu visaptverošu, nacionālu un starp-
tautiskiem standartiem atbilstošu ārstniecības 
iestāžu kvalitātes sistēmu. Šo trīs gadu pieredze 
rāda, ka dalība Kvalitātes balvas konkursā ārstnie-
cības iestādēm sniedz ne tikai skaidru izpratni par 
kvalitātes sistēmas nozīmi un nepieciešamību, 
bet ir arī praktisks instruments veiktspējas uzla-
bošanai kvalitātes jomā,» saka Daiga Behmane, 

Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes 
priekšsēdētāja. «Dalība konkursā prasa nopietnu 
laika, cilvēku un citu resursu ieguldījumu, tāpēc 
esmu pateicīga un novērtēju to, ka jau tā noslo-
gotajā ikdienā dalībiestādes tos ir atradušas un 
atvēlējušas šim mērķim.»

«Dalība Kvalitātes balvas konkursā ļauj katrai 
ārstniecības iestādei skaidri apzināt pilnveido-
jamās jomas un de�nēt veidus un risinājumus 
to uzlabošanai,» atzīst Latvijas Veselības eko-
nomikas asociācijas pārstāvis, kvalitātes vadī-
bas eksperts Igors Tro�movs. «Ir ārstniecības 
iestādes, kas konkursā piedalās visus trīs gadus, 
un to snieguma izaugsme kvalitātes jomā ir ļoti 
uzskatāma un pat pārsteidzoša – progress ir 
acīmredzams un ļoti būtisks. Mēs būtu ganda-
rīti, ja šajā konkursā turpmāk piedalītos iespē-
jami daudz ārstniecības iestāžu, izmantojot to 
kā iespēju pilnveidot pacientu aprūpi, radīt 
drošu vidi visām ārstniecības procesā iesaistī-
tajām personām.»

Pasniegtas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas

Šogad Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva tika pasniegta četrās nominācijās.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs pasniedz balvu Rīgas Austrumu slimnīcas Tera-
peitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Kodolmedicīnas klīniskās daļas 
vadītājai Antrai Bērziņai.
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Daiga Behmane: «Kvalitātes balva ir 
būtisks solis, lai Latvijā iespējami drīz 
radītu visaptverošu, nacionālu un 
starptautiskiem standartiem atbilstošu 
ārstniecības iestāžu kvalitātes sistēmu.»
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LATVIJĀ

2016. gadā palielinās  
ārstniecības personu atalgojumu

Plāno stingrākas prasības  
smēķēšanas ierobežošanai

Tiks uzlabota C hepatīta un  
HIV/AIDS pacientu ārstēšana

Ieviesta jauna metode patoloģijas un 
ģenētisku saslimšanu noteikšanā

14. decembrī darba grupas sanāksmē, 
kuras uzdevums ir izstrādāt veselības 
nozares darbinieku darba samaksas 
pieauguma modeli 2016. gadam, tika 
panākta vienošanās, ka vidējais atalgo-
juma palielinājums ārstniecības perso-
nām no nākamā gada 1. janvāra būs 7%.

«Nākamais gads ārstniecības personām nāk ar 
labiem jaunumiem – atalgojuma palielinājumu. 
Šodien trīspusējās sarunās ar arodbiedrības un 
darba devēju pārstāvjiem vienojāmies par modeli, 
kā papildus nozares budžetā piešķirtie 10 miljoni 
eiro tiešā veidā sasniegs ārstniecības personas, 
rezultējoties atalgojuma palielinājumā – vidēji 

darba samaksa par 7% pieaugs ārstiem, ārsta palī-
giem un medicīnas māsām,» skaidro veselības 
ministrs Guntis Belēvičs. «Lielākai daļai medicīnas 
māsu atalgojums pieaugs pat par 9–10%. Tāpat 
par aptuveni 3,5% algas pieaugs slimnīcu atbal-
sta personālam.»

Veselības ministrija un Latvijas Veselības 
un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība 
(LVSADA) iepriekš bija vienojusies, ka Veselī-
bas ministrija kopā ar mediķu arodbiedrību un 
Latvijas Slimnīcu biedrību veidos darba grupu, 
kura strādās pie tā, lai kopumā izvērtētu veselī-
bas nozares sistēmā strādājošo atalgojumu un 
jau piešķirtā papildus �nansējuma – 10 miljoni 
eiro – sadalījumu.

Ministru kabineta sēdē apstiprināts 
Veselības ministrijas izstrādātais likum-
projekts «Tabakas izstrādājumu, augu 
smēķēšanas produktu, elektronisko 
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu apri-
tes likums», kas aizstās līdzšinējo likumu 
«Par tabakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobežošanu».

Likumprojektā noteiktas papildu prasības 
tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas 
produktiem, elektroniskajām smēķēšanas ierī-
cēm un to uzpildes tvertnēm, lai produktus 
varētu laist tirgū. Likumprojektā plānots aiz-
liegt izplatīt tabakas izstrādājumus ar rakstu-
rīgo aromātu (piemēram, augļu vai konfekšu 
garšu un smaržu) un tabakas izstrādājumus, 
kuri satur vitamīnus, kofeīnu vai kuru sastāvā ir 
piedevas, kam piemīt kancerogēnas (vēzi izrai-
sošas) un cilvēka reproduktīvajai sistēmai tok-
siskas īpašības.

Likumprojektā iekļautas elektronisko cigarešu 
un to uzpildes �akonu drošības prasības, kā arī uz 
iepakojuma norādāmā informācija par sastāvu 
un potenciālo ietekmi uz veselību. Lai nemaldi-
nātu patērētājus, turpmāk uz smēķēšanai pare-
dzēto tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas 
produktu iepakojuma nebūs norādīts nikotīna, 

darvas un oglekļa monoksīda daudzums. Tā 
vietā uz iepakojuma būs jānorāda brīdinājumi 
par kaitīgo ietekmi uz veselību, piemēram, uz 
tabakas izstrādājumu iepakojuma būs jāizvieto 
lieli, krāsaini vizuāli brīdinājumi un rakstiskas 
norādes. 

Lai pastiprinātu sabiedrības atbildību par 
līdzcilvēku veselību, likumprojektā noteikts, ka 
turpmāk būs aizliegts smēķēt (tostarp lietot elek-
troniskās smēķēšanas ierīces) transportlīdzekļu 
salonos un kabīnēs, kā arī ārstniecības un soci-
ālās aprūpes iestāžu iekštelpās. 

Pateicoties jau līdz šim realizētajiem stingra-
jiem smēķēšanas un tabakas izstrādājumu laiša-
nas tirgū ierobežojumiem, smēķēšanas izplatība 
jauniešu populācijā mazinās. Laika posmā no 
2011.–2014. gadam zēnu populācijā vecuma 
grupā no 13 līdz 15 gadiem regulāri smēķējošo 
īpatsvars ir samazinājies no 29,5% līdz 16,9 %, 
bet meiteņu populācijā – no 33,8% līdz 16,59%. 

Veselības aprūpes budžeta tēriņi smēķēšanas 
izraisītu slimību ārstēšanai vien ir 9% no veselī-
bas aprūpes budžeta, kas ir aptuveni 25 miljonus 
eiro. Tomēr vēl lielāki zaudējumi tautsaimniecī-
bai rodas iedzīvotāju priekšlaicīgas nāves dēļ, 
kas saistīta ar tabakas lietošanu. Eiropas Komisija 
aprēķinājusi, ka Latvijā �nansiālais zaudējums ir 
2,5 miljardi eiro. 
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8. decembrī Ministru kabineta sēdē 
apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos, kas nosaka zāļu un medicī-
nisko ierīču iegādes izdevumu kompen-
sācijas kārtību.

Grozījumi paredz, ka no 2016. gada 1. janvāra no 
valsts budžeta līdzekļiem tiks nodrošināta 100% 
medikamentu apmaksa valsts kompensējamām 
zālēm C hepatīta ārstēšanai līdzšinējo 75% vietā. 
Pacienta līdzmaksājums ar 75% kompensāciju 
mēnesī vidēji ir 300 eiro. Tik augsts līdzmaksā-
jums bija nozīmīgs šķērslis, kādēļ pacienti neuz-
sāka terapiju (30% no tiem, kuriem ārstēšana būtu 

nepieciešama, to nevar atļauties) vai to pārtrauca 
(17% no ārstēšanu uzsākušajiem).

Tāpat no 2016. gada 1.janvāra tiks uzsākta HIV/
AIDS pacientu ārstēšana agrākā slimības stadijā 
atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas reko-
mendācijām. Ātrāka ārstēšanas uzsākšana nozī-
mēs gan labākus atveseļošanās rezultātus HIV 
in�cētajiem, gan mazākus valsts izdevumus vese-
lības aprūpei kopumā. Agrāka HIV ārstēšanas 
uzsākšana ir arī efektīvs pro�lakses pasākums, 
kas samazinās riskus sabiedrībai in�cēties ar HIV.

No 2016. gada veselības nozarei piešķirti papil-
dus 4,2 miljoni eiro, kas tiks novirzīti C hepatīta 
un HIV/AIDS pacientu ārstēšanas uzlabošanai. 

Bērnu klīniskās universitātes slimnī-
cas Medicīniskās ģenētikas un prena-
tālās diagnostikas klīnikā ir iespējams 
veikt šobrīd pasaulē precīzāko skrī-
ninga testu hromosomālām patoloģi-
jām, lai laikus noteiktu, vai auglim nav 
nopietna ģenētiska saslimšana, piemē-
ram, Dauna sindroms.

«Grūtniecība ir brīnišķīgs brīdis sievietes dzīvē, 
tomēr šis laiks var arī būt saistīts ar izteiktām 
raizēm par topošā bērniņa veselību. Vairākos 
gadījumos ir ļoti svarīgi, lai laikus un precīzi 
noteiktu risku biežākajām hromosomu ano-
mālijām. Šī tehnoloģija kļuva pieejama ASV 
2013. gada sākumā, un jau šogad mēs varam 
piedāvāt to Latvijā,» stāsta Medicīniskās ģenē-
tikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadī-
tāja Ieva Mālniece.

Kas ir NIPT?
Raizes par bērna veselību var mazināt nein-
vazīvs prenatālais tests (NIPT ), ar kuru var 
noteikt precīzu risku biežākajām hromo-
somu anomālijām.

NIPT Panorama šobrīd ir visprecīzākais no pre-
natālā skrīninga testiem, jo metode atšķirībā no 
citu laboratoriju testiem pielieto citu sekvenē-
šanas tehnoloģiju – SNP sekvenēšanu (nosaka 
viena nukleotīda polimor�smus), tā atšķirot 
mātes un augļa DNS molekulas. Grūtniecības 
laikā daļa augļa DNS nokļūst mātes asinsritē un, 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas, to ir iespē-
jams analizēt.

Ar NIPT Panorama palīdzību iespējams veikt 
21., 18., 13., X un Y hromosomu skaita izmaiņu 
skrīningu. NIPT ir arī vienīgais neinvazīvais pre-
natālais tests, kas spēj atpazīt triploīdiju.

Ko pastāstīs NIPT tests?
NIPT sniegs personalizēti aprēķinātu risku un 
noteiks, vai gaidāmajam bērnam ir augsts vai 
zems noteiktu ģenētisko slimību risks. Tas aprē-
ķina risku Dauna sindromam, Edvardsa sindro-
mam, Patau sindromam un triploīdijai, kā arī tas 
atpazīst Ternera sindromu un citas dzimumhro-
mosomu anomālijas. Ar to iespējams noteikt arī 
bērna dzimumu.

Vai man vajadzētu veikt NIPT testu?
Par šī testa veikšanu pacients izlemj tikai pēc 
konsultācijas ar savu ārstu. Pastiprināta uzma-
nība jāpievērš, ja topošā māmiņa atbilst kādai 
no šīm grupām:

 zSieviete ir vecāka par 35 gadiem
 zĢimenē ir novērotas noteiktas patoloģijas

 z Ir izmainīti rādītāji rutīnas ģenētiskā skrī-
ninga asins analīzēs (piemēram, vidēji aug-
sta riska grupai)
Ārsts pēc konsultācijas nozīmēs izmeklējumu – 

vienkāršu asins analīzi. Arī bērna tēvs var nodot 
savu vaiga gļotādas nokasījuma paraugu, taču 
tas nav obligāti nepieciešams un neiespaidos 
testa precizitāti.

Kad es varu veikt NIPT 
Panorama testu?
Testu var veikt jau no 9. grūtniecības nedēļas. 
Ārsts saņems testa rezultātus 7–10 dienu laikā.

Kādi citi testi ir pieejami?
Ir pieejami dažādi citi testi. Tradicionālie skrī-
ninga testi (I un II trimestra ģenētiskā bioķīmiskā 
skrīninga analīzes) nav tik precīzi kā NIPT, bet 
diagnostiskajiem testiem, tādiem kā amniocen-
tēze vai horija bārkstiņu biopsija, piemīt neliels 
grūtniecības sarežģījumu, tostarp spontāna 
aborta risks.

Kur es varu iegūt plašāku 
informāciju?
Plašāku informāciju par NIPT Panorama testu 
iespējams iegūt BKUS Medicīniskās ģenētikas 
un prenatālās diagnostikas klīnikā (pieteikšanās 
uz NIPT analīzi, zvanot pa tālruni 66117115 katru 
darba dienu no 8:00–16:00).

Ieva Mālniece: «Ir ļoti svarīgi laikus un 
precīzi noteikt risku biežākajām hromo-
somu anomālijām.»

Turpmāk būs aizliegts smēķēt transportlīdzekļu salonos un kabīnēs, kā arī ārstnie-
cības un sociālās aprūpes iestāžu iekštelpās.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ZANE ZVIRBULE

Lai gan sirds un asinsvadu slimības ir ļoti 
izplatītas, ne visiem pastāv vienlīdz liels 
risks ar tām saslimt.

Kas veicina saslimšanu ar kardiovaskulārām sli-
mībām, kā no tām izvairīties un kā rīkoties, ja 
tomēr esam saslimuši, jautājam kardioloģei 
Vitai Vestmanei.

– Par sirds veselības problēmām runā ļoti 
daudz. Vai plašā informācijas pieejamība ir 
ļāvusi iedzīvotāju veselībai uzlaboties?
– Jā, patiešām sirds veselības problēmas ir ļoti 
aktuāla tēma un par to tiek runāts ļoti daudz. Sirds 
slimību diagnostikas iekārtas mūsdienās ir ļoti 
modernas, un slimību var diagnosticēt un ārstēt 
jau ļoti agrīnā stadijā, taču mēs dzīvojam «stresa 
laikmetā», kad cilvēki ir pakļauti lielam spiedienam 
(darbā, mājās), kas arī ļoti ietekmē sirds veselību. 
Ja agrāk pirmās sirds slimību pazīmes parādījās 
vecuma grupā no 40–50 gadiem, tad tagad šī 
vecuma grupa ir 20–30 gadi, kas skaidrojams ar 
jau iepriekš minēto stresa līmeni, neveselīgu dzī-
vesveidu un smēķēšanu, alkohola lietošanu.
– Kā atpazīt sirds veselības problēmas? Kādas 
ir to pirmās pazīmes?
– Pirmās sūdzības, ar kurām pacienti parasti grie-
žas pie ārsta, ir neizskaidrojamas sāpes krūtīs, 
sirdsklauves un paaugstināts asinsspiediens. Vis-
biežāk pacients patstāvīgi vai aptiekā ir izmērījis 
asinsspiedienu un dodas pie ārsta, lai noskaidrotu, 
vai ir nepieciešams dzert asinsspiediena zāles. It 
kā dzīvot viņam nekas netraucē, bet šķiet, ka cipari 
tomēr ir par augstu. Sliktāk ir tad, ja cilvēkam sāk 
trūkt elpas. Piemēram, parasti viņš ir varējis uzkāpt 
6. stāvā, bet tagad nezināmu iemeslu dēļ vairs nē. 
Bieži mēs sakām, ka tas ir saistīts ar vecumu, bet 
tā gluži nav. Visbiežāk elpas trūkums ir saistīts ar 
kādu problēmu.
Vēl pacienti vēršas pie ārsta ar sūdzībām par 
nespēku, kas biežāk izpaužas pie �ziskas slodzes. 
Riska grupā ir arī pacienti ar paaugstinātu holeste-
rīna līmeni. Televīzijā daudz ir redzētas reklāmas 
par paaugstināta holesterīna kaitīgumu, bet, ja 
pacients savus holesterīna skaitļus nezina, tad 
tās arī paliek tikai reklāmas. Ārsti par holesterīnu 
pastiprināti runā, lai novērstu asinsvadu aptau-
košanos un apkaļķošanos, kas ir nozīmīgs sirds 
asinsvadu slimību riska faktors.
Protams, nozīme ir arī vecumam un iedzimtībai. 
Tāpēc ārsti plaši lieto SCORE tabulas, ar kuru palī-
dzību arī veselam cilvēkam var izvērtēt procen-
tuālu iespēju nākotnē saslimt ar sirds asinsvadu 
slimībām. Šī tabula paredzēta 40 gadu slieksni 
sasniegušiem cilvēkiem, bet noteikt risku var arī 
jaunākiem, izvērtējot tās pašas lietas, kas ir norā-
dītas SCORE tabulā: asinsspiedienu, dzimumu, 
vecumu, kopējo holesterīnu un to, vai cilvēks 
smēķē. Noteikt holesterīna līmeni asinīs, tāpat 
izmērīt asinsspiedienu iespējams gan aptiekās, 
gan pie ārsta. Ja pacients zina šos skaitļus, tad 
var izvērtēt, vai viņam pastāv risks saslimt ar sirds 
asinsvadu slimībām, un kam ir jāpievērš pastipri-
nāta uzmanība. Tā kā tabula neiekļauj visus riska 
faktorus, saslimšanas risks ir jāizvērtē plašāk, 
ņemot vērā arī tos.
– Kāds varētu būt rīcības plāns, ja cilvēks vēlas 
pārbaudīt savu veselību un risku saslimt ar 
sirds asinsvadu slimībām?

– Ja pacientam rodas šaubas par savu veselību, 
pirmais, pie kura būtu jāgriežas, ir ģimenes ārsts. 
Ārsts izvērtēs pacienta risku saslimt ar sirds asins-
vadu slimībām, turklāt viņš zina pacienta ģime-
nes anamnēzi. Mūsdienās ļoti daudzās aptiekās 
ir iespējams izmērīt asinsspiedienu un noteikt 
holesterīna līmeni asinīs. Tagad mēs cenšamies 
ieviest praksi, ka aptiekās ne tikai nosaka šos skait-
ļus, bet arī iesaka pacientam, kā viņam rīkoties 

tālāk. Šādā veidā pacients ir lietas kursā par savu 
veselības stāvokli, riskiem saslimt ar sirds slimī-
bām un zina, kas viņam ir jādara turpmāk.
Bieži cilvēki, pašu iniciatīvas vadīti, nāk uz poli-
klīniku, lai noskaidrotu, vai viņiem pastāv sirds 
slimību risks, ja viņu radiniekiem tādas jau ir 
bijušas. Ārsts, izvērtējot izmeklējumu rezultā-
tus, ieteiks, ko darīt tālāk. Ļoti daudz var panākt 
ar dzīvesveida korekcijām. Un te nu būs daudz 
darba pašam pacientam. Viņam ir jāsaprot: ja 
viņš ir vērsies pēc palīdzības pie ārsta, tad ārstā 
ir arī jāieklausās, jāsadarbojas. Cilvēkam pašam 
ir jāgrib mainīt savu dzīvesveidu. Jācenšas mazi-
nāt to riska faktoru ietekmi, kāpēc viņa sirds sli-
mību risks ir paaugstināts. Tā var būt smēķēšana, 

nesabalansēts uzturs, mazkustīgs dzīvesveids, 
palielināts svars.
– Kādas ir galvenās lietas, ko vajadzētu mainīt 
savā ikdienā, lai nepieļautu sirds saslimšanas?
– Cilvēki ir kļuvuši mazkustīgi, un tas noteikti ir 
jāmaina. Šodienas dzīvesveidā pirmā lielā prob-
lēma ir ilgais pie datora pavadītais laiks. Maz-
kustīgums palielina risku saslimt ne tikai ar sirds 
slimībām, bet arī ar onkoloģiskām saslimšanām, 
veicina vielmaiņas traucējumu attīstību. Kustība 
ir dzīvība.
Es mūsdienas parasti saucu par akciju laiku, jo 
gan internetā, gan televīzijā tiek piedāvāti dažādi 
veselīga uztura plāni, bet šie plāni tiek izstrādāti 
tikai konkrētam laika posmam. Lai tiešām mai-
nītu savu dzīvesveidu, šim procesam ir jābūt 
regulāram un ilgstošam. Ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, 
ko mēs ēdam. Uzturs ir jāsabalansē tā, lai tiktu 
uzņemts vajadzīgais ogļhidrātu, olbaltumvielu 
un tauku daudzums, kā arī nepieciešamie vita-
mīni un minerālvielas.
Trešā lieta, kam jāpievērš uzmanība, lai nepie-
ļautu sirds saslimšanas, ir līdzsvarots dienas 
režīms, atvēlot laiku gan darbam, gan atpūtai 
un kustībām. 
Cilvēkiem, kuri smēķē, noteikti būtu jācenšas to 
atmest. Ne tikai tad, kad slimība jau piemeklē-
jusi, bet darīt to sevis labad. Smēķētājam ir jāap-
zinās, ka smēķēšana ir ļoti kaitīga, tā nodara lielu 
ļaunumu gan paša, gan apkārtējo veselībai. Īpaši 
kaitīgi smēķēt ir jaunām meitenēm, kuras vēl nav 
dzemdējušas. Nākotnē tādēļ var rasties ārkārtīgi 
daudz nopietnu veselības traucējumu.
– Ko darīt, ja sirds veselības problēmas tomēr 
parādījušās? 
– Noteikti nedrīkst pret šīm problēmām izturē-
ties vieglprātīgi. Ir jāapzinās, ka tas ir trauksmes 
signāls, un ir jārīkojas. Kā jau teicu, tad pamats 

sirds veselības uzlabošanai ir dzīvesveida izmai-
ņas. Bieži vien, pat lietojot nepieciešamos medi-
kamentus, pacienta veselība neuzlabojas, jo viņa 
dzīvesveids nav mainījies. Savas veselības dēļ 
tomēr ir vērts papūlēties un dzīvesveidā ieviest 
kādas korekcijas. Ar dzīves stila izmaiņām mēs 
iegūstam ne tikai ilgākus, bet arī kvalitatīvākus 
dzīves gadus.
– Jūs minējāt par nepieciešamību mainīt dzī-
vesveidu, vajadzības gadījumā lietot zāles. 
Vai ārstniecības augu preparāti var uzlabot 
sirds veselību?
– Ja šie preparāti tiek lietoti pareizās devās un pēc 
lietošanas instrukcijas, tad noteikti jā. Ja cilvēkam 
nav nopietnu sirds saslimšanu, kuras būtu jāko-
riģē ar zālēm, bet ir daudz stresa, tad ārsts bieži 
vien izraksta nomierinošus augu valsts preparā-
tus. To, ko mēs nevaram saņemt ar uzturu, mēs 
varam iegūt ar uztura bagātinātajiem. Piemēram, 
ja pacients atsakās divas reizes nedēļā uzturā lie-
tot zivis, tad viņš droši papildus var lietot zivju eļļu, 
lai saņemtu labās Omega-3 taukskābes, kuras ir 
nepieciešamas sirds veselības stiprināšanai. Pro�-
laktiskiem nolūkiem ļoti ieteicama ir linsēklu eļļa.
Ja ir mēreni palielināts holesterīns, var lietot ārst-
niecības augu preparātus, kas satur Ķīnas rīsu sar-
kanā rauga (Monascus purpureus) ekstraktu.
Saprātīga šo līdzekļu lietošana ir apsveicama, bet 
to izmantošana ir jākontrolē.
– Kādos gadījumos tos drīkst, bet kādos 
nedrīkst lietot? 
– Ārstniecības augu preparāti ir jālieto ilgstoši. Ar 
ārstu ir jāizrunā, kādam nolūkam tie izvēlēti: vai 
tiek kontrolēts asinsspiediens, holesterīna līmenis 
asinīs vai kas cits. Arī ārstniecības augu preparātus 
nevar lietot, kā ienāk prātā, kā konfektes, tāpēc 
ir jāzina un jāievēro noteiktais lietošanas laiks: 
no rīta, vakarā, ēšanas laikā, pirms vai pēc ēša-
nas. Bieži pacienti nemaz nestāsta, ka viņi lieto 
šos preparātus, un jauc tos kopā ar ķīmiskajiem 
medikamentiem. Tomēr būtu labi, ja pacients 
ārstam visu izstāstītu, jo var rasties nesaderība 
starp medikamentiem.
– Kad pacientiem būtu obligāti jāvēršas 
pie ārsta?
– Obligāti pie ārsta ir jāgriežas, ja ir sāpes krūtīs, 
jo īpaši, ja šīs sāpes ir saistītas ar �zisku slodzi. Ja 
cilvēkam pie �ziskas slodzes ir parādījies arī elpas 
trūkums, tad došanās pie ārsta ir neizbēgama. 
Arī paaugstināta asinsspiediena gadījumā vizīti 
pie ārsta nevajadzētu atlikt, lai varētu pareizi 
un efektīvi sākt ārstēšanu. Ārsts ir tā persona, ar 
kuru var visu izrunāt. Ne tikai veselības problē-
mas, bet arī nepieciešamās dzīvesveida izmaiņas. 
Pie ārsta ir jāgriežas ne tikai tad, kad sāp, bet arī 
tad, ja cilvēku moka šaubas. Lai arī visapkārt ir 
informācijas pārbagātība, tomēr tikai ārsts indivi-
duāli izvērtēs katru pacientu un noteiks visefek-
tīvāko, tieši konkrētam pacientam piemērotāko 
ārstēšanās veidu.
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Vita Vestmane: «Mazkustīgums palielina risku saslimt ne tikai ar sirds slimībām, bet 
arī ar onkoloģiskām saslimšanām, veicina vielmaiņas traucējumu attīstību. Kustība 
ir dzīvība.»

zz Cilvēki, kuriem ir bijušas sirds asinsvadu slimības – miokarda 
infarkts vai insults, ir attīstījusies ateroskleroze, cukura diabēta 
slimnieki
zz Cilvēki ar ļoti augstu holesterīna līmeni, augstu asinsspiedienu
zz Vīrieši ap 50–60 gadu vecumu, īpaši smēķētāji
zz Cilvēki, kuriem rados ir bijuši sirds asinsvadu slimnieki
zz Sievietes pēc menopauzes

Kardiovaskulāro slimību 
riska grupas

Pamats sirds veselības 
uzlabošanai ir 
dzīvesveida izmaiņas. 
Bieži vien, pat 
lietojot nepieciešamos 
medikamentus, pacienta 
veselība neuzlabojas, 
jo viņa dzīvesveids 
nav mainījies

Sadarboties ar ārstu  
savas sirds veselības labā
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KRISTĪNE PASTORE

Pēc tam, kad stacionārā kardiovasku-
lāro slimību pacientam sniegta palī-
dzība – sirds asinsvadā ievadīts stents, 
kas atver sašaurināto asinsvadu –, viņš 
jau pēc pāris dienām var doties mājās un 
atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Tomēr ārstēšanās nebeidzas līdz ar izrakstīšanos 
no slimnīcas. Lai slimība neatkārtotos, tā, vistica-
māk, būs nepieciešama visu atlikušo mūžu. Par 
to stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas invazīvais 
kardiologs Alfrēds Lībiņš.

– Pēc tam, kad esat pacientam veicis 
angioplastijas procedūru, viņš pavisam drīz 
laimīgi dodas mājās. Vai šie pacienti paliek 
invazīvā kardiologa redzeslokā?
– Tas ir ļoti individuāli. Visbiežāk manā redzes-
lokā paliek tie pacienti, kam ir kādas neskaidrības, 
problēmas. Tad mēs pēc kāda laika sarunājam 
konsultāciju, veicam veloergometriju, bet atse-
višķos gadījumos kontroles koronarogrā� ju. Citos 
gadījumos rutīnas darbā es uzticos mūsu slimnī-
cas Kardioloģijas nodaļas kolēģiem un arī ģime-
nes ārstiem, kuri konkrēto pacientu pazīst vislabāk 
un ārstē viņu tālāk.
– Cik, jūsuprāt, liela nozīme šāda pacienta 
veselības uzraudzīšanā ir ģimenes ārstam?
– Ļoti, ļoti liela! Es pat teiktu – vislielākā, jo viņš šo 
pacientu pazīst ilgi, zina pārējās šī cilvēka vese-
lības problēmas, darba, diētas un dzīvesveida 
īpatnības, arī netikumus un sociālos apstākļus. 
Viss iepriekšminētais palīdz ģimenes ārstam 
katra pacienta aprūpē. Slimnīcā pacients uzturas 
tikai dažas dienas, tāpēc ne vienmēr mēs varam 
iepriekš paredzēt tālāku slimības gaitu un deta-
lizēti saplānot ilglaicīgu ārstēšanu. Šis pasākums 
prasa ciešu sadarbību ar ģimenes ārstu.
– Pēc angioplastijas procedūras būtiski mai-
nās pacienta dzīve?
– Lielākajā daļa gadījumu jā. Ir jāmaina gan dzī-
vesveids, gan ieradumi, lai turpinātu pilnvēr-
tīgi dzīvot. Es pat teiktu tā: pareizs dzīvesveids, 
adekvāti izvēlēti medikamenti un veselības kon-
trole ir pat svarīgāka nekā pati procedūra. Tās 
laikā izlabojam dažus milimetrus, varbūt dažus 
centimetrus asinsvada, taču slimība faktiski skar 
visu asinsvadu sistēmu, kura ir kilometriem gara. 
Asinsvadu oderīte jeb endotēlijs uzskatāms par 
visplašāko orgānu cilvēka ķermenī – atvērtā veidā 
ar to varētu nosegt tenisa kortu.
– Glābjot šos dažus milimetrus vai dažus 
centimetrus asinsvadu, jūs tomēr rekomen-
dējat saviem pacientiem arī tālāko ārstēša-
nās režīmu.
– To daru gan es pats, gan arī mani kolēģi nodaļā, 
kur pacients atgriežas pēc procedūras. Ir starp-
tautiski pieņemtas stingras ārstēšanas vadlīni-
jas, kurām mēs sekojam, taču reālā dzīve brīžiem 
prasa korekcijas, par kurām mums noteikti jāin-
formē pacienta ārstējošais ārsts. Situācijās, kad 
pacients iepriekš nav lietojis zāles, ne vienmēr 
var iepriekš paredzēt visus to lietošanas efektus 
un blaknes, kas var manifestēties tikai pēc kāda 
laika. Var nākties mainīt medikamentu devas vai 
nomainīt pašu medikamentu, citreiz jāmaina 

visa ārstēšana. Tas ir mūsu un ģimenes ārstu 
kopīgs darbs. Tas ir arī iemesls, kāpēc es konsul-
tēju pacientus slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā. 
Tiesa, ne vienmēr tur pie manis nonāk pacienti, 
kam šī konsultācija patiešām būtu nepieciešama...
– Daļa kardiovaskulāro slimību ārstēšanai 
paredzēto medikamentu ir iekļauti valsts 
kompensējamo zāļu sarakstā. Cik, jūsuprāt, 
šo medikamentu izvēle un kompensācijas sis-
tēma ir veiksmīga, lai pacients varētu pilnvēr-
tīgi ārstēties?
– Ir tā, ka valsts visbiežāk kompensē lētākos medi-
kamentus. Diemžēl ārstēt ar lētākajiem ne vien-
mēr ir izdevīgāk. To es varu teikt ar pilnu atbildību! 
Agrāk pacients varēja saņemt sev piemērotākās 
zāles, vajadzības gadījumā arī nedaudz dārgākas, 
samaksājot starpību, kāda rodas starp kompensē-
jamo un ārsta ieteikto. Nesaprotu, kāpēc šo kār-
tību vajadzēja mainīt, jo tā bija veiksmīga. Tagad, 
ja pacients var atļauties un piekrīt ārsta rekomen-
dācijai lētāka kompensējamā medikamenta vietā 
izvēlēties citu, viņam par to jāmaksā pilna cena. 
Manuprāt, tas nav sevišķi gudri.
– Izrakstot pacientu no slimnīcas, viņam tiek 
izsniegtas arī receptes nepieciešamo zāļu 
iegādei un sniegtas rekomendācijas par 
tālāko ārstēšanos. Taču turpmākā uzraudzība 
ir ģimenes ārsta ziņā. Kāda ir jūsu pieredze, 
vai ģimenes ārsti ievēro slimnīcā sniegtās 
rekomendācijas, vai tomēr maina ārstēša-
nas taktiku?
Te ir vairāki vājie punkti. Pirmais, ne visi ģimenes 
ārsti atzīst kvalitātes atšķirības starp pirmsklīnis-
kos un klīniskos pētījumus izgājušajiem oriģināl-
preparātiem un tā sauktajiem patentbrīvajiem jeb 
ģenēriskajiem līdzekļiem un iesaka mainīt slimnī-
cas kardiologa ieteiktos medikamentus pret lētā-
kiem. Otrais, kad pacients ierodas aptiekā, viņam 
piedāvā nepārmaksāt un pirkt lētākos, apgalvo-
jot, ka tie būs tikpat labi kā oriģinālie, kaut gan 
nav veikti nopietni pētījumi, kas apstiprinātu 
šādu viedokli. Te ir vērts atcerēties senās tautas 
gudrības, ka ne vienmēr lētākais ir labākais un ka 
skopais maksā divreiz. Tomēr būtu jārespektē arī 
ārstējošā ārsta viedoklis. Valsts sponsorētajās rek-
lāmās tagad daudz skandina par to, ka nevajag 
pārmaksāt. Protams, nevajag pārmaksāt, tomēr 
šajā gadījumā es šo saukli nosauktu par neko-
rektu, jo runa ir par cilvēka veselību un dzīvību. 
Prakse rāda, ka nereti patentbrīvās zāles nākas 
nozīmēt lielākās devās, kas savukārt noved pie 

biežākiem nevēlamiem blakusefektiem, nekā tas 
ir oriģinālajām zālēm. Iespējama savādāka mij-
iedarbība ar citiem medikamentiem, izmainīta 
individuāla panesamība un citas blaknes. Tāpat 
novērotas efektivitātes atšķirības arī starp patent-
brīvajiem medikamentiem.
– Gadījumu, kad pacients nevar atļauties 
nopirkt ārsta rekomendētās zāles, laikam 
nav mazums.
– Būsim reālisti – tādu situāciju netrūkst! Ļoti 
bieži mums kopā ar pacientu nākas meklēt kom-
promisu starp vēlamo un iespējamo. Tomēr es 
uzskatu, ka pacientam ir tiesības zināt, kāds efekts 
sagaidāms, lietojot oriģinālos medikamentus, un 
kāds – lētākos, patentbrīvos.
– Tad mums ir jārunā par to, ko jūs saucat par 
politisku jautājumu: vai medikamentu kom-
pensācijas sistēma, jūsuprāt, mūsu valstī ir 
tāda, ka kompensējamie medikamenti var 
būt pamats kardiovaskulāro pacientu veik-
smīgai ārstēšanai?
– Ja jautājums tiek uzdots šādi, tad mana atbilde 
ir – nē!
– Ko darīt?
– Atgriezīsimies realitātē. Labāk tomēr ir lietot 
patentbrīvo medikamentu nekā nelietot nekādu!
– Ko darīt gadījumos, ja kādu no medikamen-
tiem, kas konkrētajam kardiovaskulāro sli-
mību pacientam ir ļoti nepieciešams, valsts 
nekompensē vispār, kompensē daļēji vai 
noteiktu laiku, bet bez tā pacienta ārstēšana 
nav iespējama?
– Tas nav nekas ārkārtējs, arī tā ir mūsu ikdiena! 
Jaunās paaudzes antiagreganti, kas kavē 
trombu veidošanos asinīs, infarkta pacientiem 
pēc angioplastijas procedūras būtu jālieto vis-
maz gadu, bet valsts kompensē tikai pusgadu. 
Jaunos antikoagulantus, kas būtu jālieto sirds 
aritmiju pacientiem, kā arī pēc virknes sirds ope-
rāciju, valsts nekompensē vispār, un tie nav lēti. Es 
saviem pacientiem skaidroju situāciju un iesaku 
tos iegādāties pašiem – citas izvēles mums nav!
– Tiekoties ar saviem bijušajiem pacientiem 
konsultācijās, jums ir iespēja pārliecināties, ka 
viņi patiešām saņem vislabāko tālāko novē-
rošanu un ārstēšanu?
– Nereti, izdarot atkārtotas pārbaudes, redzu, 
ka pacientam nav sasniegti vēlamie holeste-
rīna mērķa skaitļi, kas draud ar slimības jaunu 
uzliesmojumu. Visbiežākais iemesls ir nepietie-
kamas zāļu devas, nepietiekama izvēlētā līdzekļa 

efektivitāte un slimības kontrole. Samērā bieži pie 
vainas ir pacienta vieglprātība un līdzestības trū-
kums. Tad mēs cenšamies šīs kļūdas labot slimnīcā 
vai rakstām norādes ģimenes ārstam.
– Un ja nu ģimenes ārsts uzskata, ka slimnīcā 
rekomendētā terapija viņa pacientam nav 
piemērotākā un maina to pilnībā?
– Tādas ir viņa tiesības! Ir arī situācijas, kad tas ir 
jādara, tomēr es atkal gribu piebilst, ka diezin vai 
to vajadzētu darīt tikai un vienīgi � nansiālu apsvē-
rumu dēļ. Ir gadījumi, kad slimnīcas kardiologu 
nozīmētā ārstēšana kaut kādu iemeslu dēļ nav 
pietiekami efektīva. Tas ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc būtu vēlams mainīt ārstēšanas 
taktiku. Tāpat var parādīties kādas blaknes, ko mēs 
slimnīcā īsajā ārstēšanas laikā nevarējām paredzēt. 
Slimniekam vienlaikus var būt arī citas slimības, kas 
jāārstē, un var rasties dažādu medikamentu nesa-
vienojamība. Ārstēšanas taktikas maiņai var būt 
vēl daudz citu iemeslu. Kā jau es sākumā minēju, 
ģimenes ārsts ir speciālists, kurš ilgstoši un regulāri 
novēro sava pacienta veselību un tāpēc vislabāk 
var izvērtēt, vai nozīmētā ārstēšana ir pietiekami 
efektīva. Virknē gadījumu ģimenes ārsts ar mums 
sazinās un mēs kopīgi lemjam, kādu tālākas ārs-
tēšanas taktiku izvēlēties. Šāda sadarbība ir ļoti 
vērtīga, un es tikai priecātos, ja tā notiktu biežāk.
– Zinot, cik trūcīgs ir mūsu valsts veselības 
aprūpes budžets, ir pavisam skaidrs, ka tuvā-
kajā laikā būtiski neuzlabosies situācija arī 
kompensējamo medikamentu lauciņā. Kā 
šajā situācijā dzīvot tā, lai vilks būtu paēdis 
un kaza dzīva, lai pacienti saņemtu maksimāli 
labāko medikamentozo aprūpi?
– Manuprāt, optimāls modelis bija pirms dažiem 
gadiem, kad, kā jau es minēju, pacients varēja 
piemaksāt, lai nopirktu sev piemērotākos medi-
kamentus. Domāju, ka būtu lietderīgi atgriezties 
pie šīs kārtības, jo nespēju iedomāties saprātīgu 
iemeslu, kāpēc to likvidēja! Tas atmaksāsies, jo, 
uzturot cilvēku pie labas veselības, mēs, pirmkārt, 
pagarinām viņa dzīves ilgumu. Otrkārt, uzlabo-
jam dzīves kvalitāti. Tas nozīmē, ka viņš spēj pats 
par sev parūpēties un nav par apgrūtinājumu 
valstij un sabiedrībai. Treškārt, tas ir atspaids arī 
ģimenei, kurā ir pilnvērtīgs loceklis, kas pats sevi 
aprūpē, nevis dzīvo no citu žēlastības, un pat ja 
vairs nestrādā, viņš var pieskatīt mazbērnus vai 
parūpēties par mājas soli. Katrā ziņā būt veselam 
no visiem aspektiem ir vērtīgāk, nekā būt slimam 
un aprūpējamam!

FOKUSS

Invazīvais kardiologs Alfrēds Lībiņš uzsver: dzīvesveida un ieradumu maiņa ir ļoti svarīga kardiovaskulāro slimību ārstēšanā.
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atstāt novārtā
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FOKUSS

KRISTĪNE PASTORE

Atgriežoties mājās pēc ārstēšanās slim-
nīcā, kardioloģisko pacientu turpmākajā 
veselības uzraudzībā sadarbojas ģimenes 
ārsts, pacients un speciālists.

Cik svarīga ir šī sadarbība un kā ievērot ārstēšanās 
režīmu pat tad, ja pacients visus medikamentus 
nevar iegādāties, stāsta ģimenes ārsts Roberts 
Barons no Liepājas – ārsts ar 35 gadu ilgu pie-
redzi savā darbā.

– Kardioloģisko diagnožu slimnieki kat-
ram ģimenes ārstam ir viena no lielākajām 
pacientu grupām. Ja pacients nonācis slim-
nīcā akūtā periodā un tur saņēmis palīdzību, 
tas nenozīmē, ka problēma ir atrisināta. Turp-
mākā ārstēšanās notiek sadarbībā ar savu 
ģimenes ārstu, taču, ņemot vērā ierobežo-
jumus valsts kompensējamo medikamentu 
izrakstīšanā, vai vienmēr ģimenes ārsts spēj 
nodrošināt stacionārā rekomendēto terapiju?
– Redziet, viss ir atkarīgs no pacienta un ģime-
nes ārsta sadarbības. Protams, ka ģimenes ārsta 
pienākums un arī tīri personiska vēlme ir palīdzēt 
saviem pacientiem, turklāt palīdzēt tā, lai cilvēks 
kļūst vesels. Teikšu atklāti – līdz šim manā praksē 
lielu problēmu nav bijis, jo arī slimnīcā praktizējoši 
speciālisti nozīmē to terapiju, kas, viņuprāt, kon-
krētajam pacientam ir vislabākā. Problēmas rodas 
tad, ja pacientam nepieciešamos medikamentus 
valsts kompensē uz neilgu laiku, taču pēc vadlīni-
jām tos būtu nepieciešams lietot krietni ilgāk. Tad 
ģimenes ārstam ir jābūt tam, kurš piedāvā pacien-
tiem dažādus variantus, kā šo situāciju risināt.
– Vai šādos gadījumos jūs ievērojat speciā-
lista rekomendācijas, vai tomēr pieturaties 
pie sava viedokļa, ja tas ir atšķirīgs?
– Lielākoties es saviem pacientiem izrakstu spe-
ciālista ieteiktos medikamentus. Korekcijas rodas 
tad, ja pacients jau iepriekš ir saņēmis līdzīgu 
terapiju, kas nav bijusi efektīva, un vēlas kaut ko 
mainīt. Ir arī gadījumi, kad pacients pats vēlas 
atgriezties pie agrākās terapijas, jo viņš pie kon-
krētajām zālēm ir pieradis un jūtas labi, tās lieto-
jot. Es vados gan no speciālistu ieteikumiem, gan 
no pacienta vēlmēm un sajūtām. Tā kā es ar pilnu 

atbildību varu pateikt, ka nav vienas pieejas, kā 
šīs situācijas risināt. Katrā gadījumā tā ir absolūti 
individuāla, jo kardioloģisko pacientu ārstēšana ir 
ilgstoša, bet palīdzība slimnīcā – tikai īsa epizode 
kopējā problēmā. Pamatu pamats paliek pacienta 
un ģimenes ārsta sadarbība. Turklāt ir arī gadījumi, 
kad stacionāra speciālisti rekomendē vienu medi-
kamentu, taču iekavās ieraksta arī citu, ar kuru to 
var aizvietot, un bieži vien tas ir medikaments, ko 
pacients lietojis jau iepriekš. Tā kā lielu problēmu 
es te nesaskatu.

– Kā jūs rīkojaties gadījumos, ja slimnīcas spe-
ciālista nozīmēto terapiju pacientam valsts 
nekompensē, kompensē daļēji vai uz noteiktu 
laiku? 
– Tāda problēma gan pastāv! Īpaši tas ir ar jau-
nākās paaudzes dārgajiem medikamentiem. Es 
minēšu konkrētas situācijas. Piemēram, pacien-
tam sirds asinsvadu sašaurinājuma dēļ sirdī ir 
ievietots stents asinsvada paplašināšanai. Lai 
neveidotos trombi un nebūtu apdraudēta cil-
vēka dzīvība, kardiologi šādiem pacientiem tā 
saucamos asins šķidrinātājus iesaka lietot vismaz 
gadu, taču valsts tos kompensē daudz īsāku laiku. 
Kad beidzas kompensācijas laiks, pirkt tos pil-
nībā par savu naudu ir ļoti dārgi. Daudzi to nemaz 
nevar atļauties. Tad mēs meklējam izeju tādē-
jādi, ka izvēlamies lētākus aizvietotājus. Jā, tie var-
būt nav tik efektīvi kā dārgie, un to es arī saviem 
pacientiem neslēpju, tomēr cilvēks tiek ārstēts. 
Bet, kā jau es teicu, pacientam tas viss ir sapro-
tami jāizskaidro, lai viņš saprastu, ka bez zālēm 
iztikt nevar. Te sākas tas, ko es saucu par abpu-
sēji veiksmīgu sadarbību starp ģimenes ārstu un 
viņa pacientiem. Ja šādas sadarbības nav, pacients 

nebūs informēts, un līdz ar to arī ārstēšanās nebūs 
tik veiksmīga.
– Vai jūsu praksē ir gadījumi, kad iesakāt mai-
nīt slimnīcas speciālista nozīmēto terapiju, 
jo uzskatāt, ka tā nav pietiekami efektīva? 
Piemēram, ja speciālists izrakstījis vecākas 
paaudzes un ne tik efektīvas zāles, domājot, 
ka dārgās pacientam nebūs pa kabatai.
– Ziniet, tā nebūs nekad, ka slimnīcas speciālistu 
un ģimenes ārstu viedoklis sakritīs pilnībā! Tomēr 
nianses, kas saistītas ar pacientu materiālajām 
iespējām iegādāties zāles, vairāk paliek ģimenes 
ārstu ziņā. Jā, es neslēpšu: mūsdienu ģimenes ārsta 
ikdiena ir tāda, ka mums jāstrādā arī kā sociālajiem 
darbiniekiem, jāizzina savu pacientu materiālās 
iespējas un no tā jāvadās, izrakstot zāles. Nebūs 
nekādas jēgas, ja es izrakstīšu visdārgākās zāles, 
mans pacients tās nevarēs iegādāties, un viņa 
veselības stāvoklis pasliktināsies un pasliktinā-
sies. Ģimenes ārstam ir jābūt tam, kurš atrod zelta 
vidusceļu starp pacienta vajadzībām un iespējām. 
Tas ir mūsu darbs pat ne ik dienu, bet ik stundu.
– Jau pieminējāt, cik svarīgi ir lietot zāles tiem 
pacientiem, kam implantēts stents, jo, tās 

nelietojot, ir apdraudēta cilvēka dzīvība. Vai, 
jūsuprāt, šie pacienti ir pietiekami informēti 
par to un gadījumos, ja naudas ir mazāk, paši 
bez konsultēšanās ar ārstu nepieņem lēmumu 
no zālēm atteikties?
– Tas gan būtu slikti! Ja šādi gadījumi ir, tas 
nozīmē, ka ģimenes ārsts savam pacientam nav 
saprotami visu izskaidrojis, jo pacients, kurš apzi-
nāsies zāļu nelietošanas bīstamās sekas, tā nerīko-
sies. Tāpēc ir jādomā par niansi, ko es jau vienreiz 
uzsvēru: ģimenes ārstam ir saprotami jāizskaidro 
katram savam pacientam, kāpēc ikvienas izrakstī-
tās zāles ir vajadzīgas un kas notiks, ja tās nelietos.
– Zinot, ka tuvākajos gados nevaram cerēt uz 
straujiem uzlabojumiem veselības aprūpes 
pakalpojumu finansēšanā no valsts puses, 
kā, jūsuprāt, panākt to, lai pacients saņemtu 
vislabāko ārstēšanu?
– Ņemot vērā jaunākās prognozes, valsts līdzekļi 
veselības aprūpei tik tiešām arī turpmāk būs iero-
bežoti, tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka tā ir ģime-
nes ārsta profesionālā māksla: sabalansēt savu 
pacientu vajadzības ar viņu iespējām. Kā jau es 
teicu: ar pacientu ir daudz jārunā! Jā, mums daž-
kārt ir jābūt kā aktieriem. Un mums ir jāsaprot, 
ka vienu un to pašu informāciju nāksies skaid-
rot vienreiz, otrreiz, trešoreiz un daudzreiz! Tas 
ir mūsu darbs, un man tas patīk! Patlaban valda 
uzskats, ka visgrūtāk nopirkt zāles ir pensionā-
riem, taču es no savas pieredzes varu teikt, ka vēl 
grūtāk ar to ir bezdarbniekiem. Bieži vien pensio-
nāri ar savu pensiju uztur nestrādājošos bērnus 
un mazbērnus. Starp citu, ģimenes ārstu līgumā 
ar Nacionālo veselības dienestu pat ir ierakstīts, 
ka mums saviem pacientiem ne tikai jāizskaidro 
visas nianses, kas saistītas ar viņa ārstēšanu, bet 
arī valsts politika attiecībā uz veselības aprūpes 
pieejamību un daudzi citi jautājumi.
– Varbūt jums ir kādi padomi, kā sagata-
voties vizītei pie ģimenes ārsta, lai tā būtu 
informatīvi pilnvērtīga, lai pacients saņemtu 
visu sev interesējošo informāciju un lai viņš 
to saprastu?
– Cilvēkam vienmēr šķiet, ka viņš visu atcerē-
sies, bet, ieejot ārsta kabinetā, daudz kas aiz-
mirstas. Tāpēc es saviem pacientiem saku: tas 
nav nekāds kauns, ja sev interesējošos jautāju-
mus uzrakstīsiet uz lapiņas. Kad gatavojaties iet 
pie ārsta, turiet lapiņu uz galda! Ienākot prātā 
kādam jautājumam, to pierakstiet, lai kabinetā 
mēs to visu varam mierīgi izrunāt. Es arī pats uz 
lapiņas uzrakstu, kā lietojami medikamenti, lai 
pacientam neaizmirstas un viņš kaut ko nesajauc. 
Vecākiem cilvēkiem vizītē pie ārsta varētu atnākt 
līdzi kāds no ģimenes locekļiem, jo gadās tā, ka 
pacients it kā visu dzird, bet uztraukumā daudz 
ko nav sapratis. Īpaši gadījumos, kad jāārstē gados 
veci cilvēki, ir svarīga visas ģimenes sadarbība. 
Tāpēc es kā ģimenes ārsts vēlos, lai pie manis ir 
pierakstīta visa ģimene, jo ģimenē viss ir saistīts: 
gan rūpes citam par citu, gan kopējais budžets. 
Mazsvarīgi nav arī tas, ar kādām slimībām katrs 
no ģimenes locekļiem sirgst. Ārstam to ir svarīgi 
zināt. Starp citu, manā ilgajā ārsta praksē ir kāda 
ģimene, kurā auga sešas meitas. Daļa no viņām 
nu jau ir vecmāmiņas, un pie manis ir pierakstīti 
arī viņu mazbērni.

Sabalansēt pacienta 
vajadzības un iespējas
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Ģimenes ārsts Roberts Barons uzskata: vai pacients saņems vispiemērotāko ārstē-
šanu – tas lielā mērā ir atkarīgs no ģimenes ārsta mākslas izskaidrot saviem pacientiem 
visu, kas saistīts ar viņu ārstēšanu un nepieciešamo medikamentu lietošanu.

Ģimenes ārstam ir jābūt 
tam, kurš atrod zelta 
vidusceļu starp pacienta 
vajadzībām un iespējām.
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ILZE AUSTRUMA

Mirdzaritmija ir ļoti bīstami un nopietni 
sirds ritma traucējumi, un ir viens no 
insulta riska faktoriem.

Kas ir mirdzaritmija, kā to laikus diagnosticēt un 
ārstēt – par to saruna ar P. Stradiņa Klīniskās uni-
versitātes slimnīcas kardiologu Rūdolfu Rozi.

– Vispirms izstāstiet, kas ir aritmija?
– Vārds «aritmija» cēlies no grieķu valodas, kur A 
nozīmē noliegumu, bet rhythmos – ritmu. Būtībā 
aritmija ir sirdsdarbība, kurā novērojamas novir-
zes no normas. Līdz ar to ar aritmiju saprot jeb-
kādus sirds ritma traucējumus – sirds pukst vai 
nu par lēnu, par ātru vai neritmiski. Daži ritma 
traucējumu veidi nav bīstami, taču ir arī tādi, kas 
apdraud dzīvību.
Aritmijas ir dažādas, un viena no visbiežāk sasto-
pamajām un nopietnākajām ir mirdzaritmija, ko 
medicīnas valodā sauc par ātriju �brilāciju.
– Kāds ir normāls sirds ritms un kā veidojas 
aritmija? 
– Par normālu sirds ritmu mēs runājam tad, ja tā 
devējs ir sinusa mezgls. Sirds labajā priekškambarī 
pie abu dobo vēnu ietekas vietas atrodas sinusa 
mezgls, kuram ir unikāla spēja pašam ģenerēt 
impulsus. Miera stāvoklī sirdī impulsi tiek ģene-
rēti ar ātrumu 55–80 reizes minūtē, bet �ziskās 
slodzes laikā šis ritms kļūst ātrāks. Aritmijas raša-
nās cēloņi var būt dažādi, tas atkarīgs no aritmi-
jas veida.
– Ko nozīmē mirdzaritmija?
– Absolūti neritmisku sirdsdarbību. Ja pacien-
tam ir mirdzaritmija, tad viņa sirds priekškambari 
nevis ritmiski saraujas, bet trīc jeb mirgo. Tā rezul-
tātā priekškambari mazāk efektīvi piegādā asinis 
kambariem, kā arī rada turbulentu plūsmu, un tas 
var veicināt trombu veidošanos. Trombi var izce-
ļot no sirds un nonākt smadzenēs, aizsprostojot 
artērijas un pārtraucot asinsapgādi smadzenēs, 
izraisot insultu.
– Vai ir kādi statistikas dati par to, cik bieži 
sastopama mirdzartimija?
– Visbiežāk konstatētā aritmija ātriju �brilācija ir 
sastopama 1–2% cilvēku. Pēdējos gados tās bie-
žumam ir tendence palielināties, ko varētu saistīt 
ar cilvēku dzīves ilguma palielināšanos.
– Vai pacients, kuram ir mirdzaritmija, pats 
var to just?
– Uz šo jautājumu nav tik viegli atbildēt, jo lielā-
koties mirdzaritmiju cilvēks nejūt – tā var noritēt 
asimptomātiski un tamdēļ ir bīstama. Raksturī-
gie simptomi ir sirdsklauves, pārsitieni, kad sirds 
«kūleņo», elpas trūkumu, var ātrāk iestāties nogu-
rums, parādīties galvas reiboņi.

– Kāpēc mirdzaritmija ir bīstama?
– Ar mirdzaritmiju saistās diezgan nepatīkamas 
komplikācijas. Viena no tām ir sirds mazspējas 
attīstība. Ir zināms, ka vismaz trešdaļai pacientu 
ar ātriju �brilāciju attīstās arī sirds mazspēja, kas 
negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti, palielina dažādu 
kardiovaskulāru notikumu attīstības risku. Otra 
ļoti bīstama komplikācija ir insults, kas draud ar 
dažādas pakāpes invaliditāti un pat nāvi. Tāpat 
mirdzaritmija var smadzenēs radīt kognitīvu dis-
funkciju, tas ir, veicināt demences attīstību. Šīs 
manis minētās ir trīs galvenās komplikācijas.
– Vai pacients kaut kā var izvairīties no mir-
dzaritmijas rašanās, vai tas no viņa nekā nav 
atkarīgs? 
– Mirdzaritmijas risks pieaug līdz ar vecumu, 
tāpēc jauniem cilvēkiem īpaši nevajadzētu par 
to satraukties. Savukārt vecāka gadagājuma ļau-
dīm mirdzaritmijas rašanos var ietekmēt pava-
došās blakussaslimšanas, piemēram, arteriālā 
hipertensija, sirds mazspēja, koronārā sirds sli-
mība, vārstuļu patoloģija, vairogdziedzera slimī-
bas. Tāpat mirdzaritmijas rašanos var pastiprināt 
pārlieku daudz lietots alkohols, �ziska pārslodze, 
stress. Reti sastopama tikai mirdzaritmija. Redziet, 
ja mēs zinām cēloni, tad, ārstējot un novēršot to, 
mēs samazinām risku attīstīties mirdzaritmijai. 
Tomēr vēl joprojām mēs ar 100% precizitāti neva-
ram atbildēt uz jautājumu, kuram pacientam attīs-
tīsies mirdzaritmija un kuram nē.
– Kas notiek pēc tam, kad pacientam tiek kon-
statēta mirdzaritmija? Kādu ārstēšanu viņam 
nozīmē? 
– Ja pacients ieradies pirmo reizi, tiek pierak-
stīta elektrokardiogramma un, ja tiek konstatēta 
ātriju �brilācija, mēģinām kopīgiem spēkiem 
noskaidrot, kad tā varēja sākties. Robežšķirtne 
ir 48 stundas. Ja pacients apgalvo, ka līdz ieraša-
nās brīdim pie ārsta pagājis mazāk nekā 48 stun-
das, tad mēs aritmiju drīkstam sākt ārstēt uzreiz. 
Ja pacients nezina, cik ilgi viņam tā ir, mēs uzreiz 
aritmiju ārstēt noteikti nedrīkstam, jo tas var drau-
dēt ar insultu. Ko mēs darām? Mēs novērtējam 
pacienta insulta risku, izmantojot CHA2DS2-VASc 
skalu. Un otrs – novērtējam arī asiņošanas risku 
pēc HASBLED skalas. Izvērtējot iegūto punktu 
summu no abām riska skalām, mēs izvēlamies 
antikoagulantu terapiju.
Ja aritmija konstatēta pirmo reizi, jāmēģina 
saprast, kādēļ tā radusies. Visbiežākais iemesls ir 
kāda saslimšana. Piemēram, ja pacients ir gados 
jauns, mēs viņam nozīmējam vairogdziedzera 
hormona analīzes, lai noskaidrotu, vai vaina 
neslēpjas tur.
Kad pacientam ir nozīmēta antikoagulantu tera-
pija, pēc noteikta laika (parasti pēc mēneša) 
viņš nāk uz ritma atjaunošanas procedūru 

– elektrokardioversiju. Tā ir elektriska izlāde, kurā 
izmanto de�brilatoru, lai varētu atgriezt sirdsdar-
bību normālā sinusa ritmā.
– Vai antikoagulantu lietošana nesaistās ar 
asiņošanas risku? Kā tas tiek novērtēts pirms 
šo medikamentu nozīmēšanas?
– Pirms perorālo antikoagulantu nozīmēšanas 
un lietošanas mirdzaritmijas pacientiem mēs vis-
pirms novērtējam insulta risku pēc CHA2DS2-VASc 
skalas, lai mēs zinātu, vai pacientam vispār ir 
nepieciešama ilgstoša perorālo antikoagulantu 
lietošana. Un otrs, ko mēs novērtējam, ir asiņo-
šanas risks pēc HASBLED skalas. Es gribētu minēt 
piemēru: ja HASBLED ir vienāds vai lielāks par 
trim punktiem, tas norāda uz augstu asiņošanas 
risku. Tad mums, mediķiem, vajadzētu paskatī-
ties, varbūt kādu no riska faktoriem mēs varam 
mazināt un tādējādi mazināt arī kopējo asiņoša-
nas risku. Tomēr gribu uzsvērt, ka, neskatoties uz 
augstu asiņošanas risku pēc HASBLED, tas neno-
zīmē, ka antikoagulanti pacientam nav jālieto. 
Tie ir jālieto, bet jābūt piesardzīgākam, regulārāk 
sevi jākontrolē.
– Vai jums ir dati par to, kuru zāļu lietošana 
saistīta ar lielāku asiņošanas risku? Kas 
pacientiem būtu obligāti jāievēro, lietojot 
šīs zāles? 
– Tad ir jārunā par pētījumiem. Ir notikuši trīs 
lieli pētījumi, kuros tika salīdzināti tiešas darbī-
bas perorālie antikoagulanti ar netiešas darbības 
perorālajiem antikoagulantiem. Tiešas darbī-
bas antikoagulanti ietekmē recēšanas faktorus 
tieši asinīs, savukārt netiešas darbības – nomāc 
recēšanas faktoru sintēzi aknās. Pētījumos tika 
konstatēts, ka tiešas darbības perorālajiem anti-
koagulantiem ir mazāks intrakraniālo hemorāģiju 
risks. Tātad lielāks asiņošanas risks ir netiešajiem 
perorāliem antikoagulantiem. Antikoagulācijas 
efekts ir tieši atkarīgs no medikamenta devas 
un kā tas metabolizācijas mūsu organismā. To 
ietekmē ģenētiskie faktori, ar pārtiku uzņemtais 
K vitamīna daudzums, alkohola lietošana, arī 
dažādi iekaisumi. Netiešajiem antikoagulantiem 
ir šaurs terapeitiskais darbības lauks. Tas nozīmē, 
ka INR jeb asins šķidrība pacientam jānotur robe-
žās no 2.0–3.0. Ja INR ir zem 2, tas nepasargā no 
insulta, savukārt, ja INR ir virs 3, pieaug asiņoša-
nas risks. Protams, pacients ir jābrīdina arī par 
medikamentiem, ko viņš lieto papildus, tādiem kā 
antiagreganti aspirīns, klopidogrels vai nestero-
īdie pretiekaisuma līdzekļi. Tādēļ, ja pacients lieto 
netiešo perorālo antikoagulantu, viņam regulāri 
jākontrolē INR, kuram jābūt robežās no 2.0–3.0 
vismaz 70% no kopējā lietošanas laika.
– Vai pacientam medikamenti jālieto pastā-
vīgi, vai var izdzert kādu noteiktu kursu un 
ar to arī pietiek?

– Nē, tās nav antibiotikas vai pretsāpju tabletes. Ja 
pacientam insulta risks pēc CHA2DS2-VASc ir vis-
maz 1 punkts, viņam ir indicēta ilgtermiņa ārstē-
šana ar perorālajiem antikoagulantiem.
– Cik pieejami pacientiem Latvijā ir tiešas dar-
bības antikoagulanti?
– Tie ir pieejami, taču galvenais jautājums ir par 
to, vai ārsts tos rekomendē iegādāties. Nav noslē-
pums, ka tiešas darbības antikoagulanti maksā 
ievērojami dārgāk. Pagaidām valsts tiešas dar-
bības perorālos antikoagulantus mūsu pacien-
tiem nekompensē.
– Pēc kādiem kritērijiem ārsti izvēlas antikoa-
gulantus, lai mirdzaritmijas pacientiem sama-
zinātu išēmiskā insulta risku un nepalielinātu 
asiņošanas risku?
– Izmantojam divas jau minētās skalas – insulta 
riska novērtēšanas un asiņošanas riska skalu. Es 
noteikti vēlos uzsvērt, ka ārsts nav vienīgais kungs 
un ķēniņš, kas pieņem lēmumu par zāļu lietošanu. 
Es vienmēr diskusijā iesaistu pašu pacientu, daž-
kārt arī viņa tuviniekus, ja redzu, ka pacientam 
pašam ir grūti pieņemt lēmumu. Cenšos pastāstīt 
par visiem iespējamajiem medikamentozās tera-
pijas variantiem, kā mēs varam censties samazināt 
insulta risku, protams, sabalansējot to ar asiņoša-
nas risku. Tāpat cenšos izstāstīt par katru medi-
kamentu, tā pierādījumiem medicīnā, to, kādas 
ir medikamenta priekšrocības, kādas ir blaknes, 
kādas var būt grūtības, to lietojot, un kam ir cieši 
jāseko līdzi. Ja pacients pēc tam nav spējīgs izvē-
lēties, kādu medikamentu viņš lietos, tad es to 
parasti atspoguļoju izrakstā un norādu iespēja-
mos variantus, kā arī pasaku pacientam, lai viņš 
kopīgi ar ģimenes ārstu vēlreiz šo jautājumu pār-
runā un pieņem lēmumu. Kāds no šiem medika-
mentiem noteikti ir jālieto.
– Kāda ir jūsu pieredze – vai mirdzaritmijas 
pacienti Latvijā apzinās komplikāciju risku 
un ievēro ārstu rekomendācijas?
– Lai motivētu un pārliecinātu pacientus par 
nepieciešamību dzert zāles, es izmantoju dažā-
dus paņēmienus. Viens no tiem ir situācijas salī-
dzinājums ar «krievu ruleti». Šie pacienti ir kā 
ruletes spēlētājs ar revolveri mutē. Viena pat-
rona ir pilna un piecas tukšas. Vai viņam trāpī-
sies pilnā patrona? Vēl, lai akcentētu slimības 
nopietnību, es pacienta situāciju salīdzinu ar 
sēdēšanu uz pulvermucas. Neviens no mums 
īsti nevar pateikt, kurā mirklī tā var uzsprāgt un 
novest pie ļoti smagām sekām (insulta, sirds maz-
spējas) ar iespējamu letālu iznākumu. Dažkārt 
pacientiem visvairāk aizdomāties liek reāli noti-
kumi no manas personīgās pieredzes. Protams, 
daļa pacientu uzskata, ka gan jau viņiem paveik-
sies un nopietnas komplikācijas viņus neskars. 
Diemžēl reālā dzīve ir skarba!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Mirdzaritmija – 
viens no insulta 
riska faktoriem
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LUDMILA GLAZUNOVA

Priekškambaru mirdzaritmija jeb ātriju 
fi brilācija no pirmā acu uzmetiena, salī-
dzinot ar miokarda infarktu, plaušu artē-
rijas emboliju vai akūtu sirds mazspēju 
un endokardītu šķiet tāds «nieks» vien. 
Daļa pacientu tam nepievērš pietie-
kamu uzmanību, bet apmēram ceturtā 
daļa slimnieku par šo kaiti pat nenojauš. 
Taču šī slimība var novest un jo bieži arī 
noved pie išēmiskā insulta.

Mirdzaritmijas pacientiem insulti vai citas sistē-
miskas embolijas notiek 4,5 reizes biežāk nekā 
tādiem pašiem pacientiem bez mirdzaritmijas. 
Turklāt mirdzaritmijas pacientiem insulti ir daudz 
smagāki – apmēram 60% no viņiem tā arī nespēj 
pilnībā atkopties un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. 
Kā sevi pasargāt no insulta, par to stāsta Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pro-
fesors kardiologs Oskars Kalējs.

– Cik Latvijā varētu būt mirdzaritmijas 
pacientu? Vai ir aprēķināts, cik daudzi no 
viņiem par savu slimību nezina un tāpēc 
negriežas pie speciālista?
– Mēs esam to rēķinājuši, balstoties uz mūsu rīcībā 
esošiem datiem. Latvijā ir apmēram 60 000 mir-
dzaritmijas pacientu. Tas ir tuvu 3% no Latvijas 
iedzīvotāju skaita. Vismaz 30–40% pacientu, 
pirmo reizi tiekoties ar ārstu, nezina, ka viņiem 
ir šī slimība. Tātad viņi staigā gar kraujas malu 
ar aizsietām acīm. Daļai pacientu mirdzaritmija 
ir vai nu naktīs, vai arī īsās epizodēs, un viņi to 
nemana. Tomēr riska faktori ir pietiekami nozī-
mīgi, lai tā attīstītos tālāk, progresētu un stāvok-
lis pasliktinātos.
– Kādi ir biežākie riska faktori mirdzaritmi-
jas attīstībai? Kam jāpievērš pastiprināta 
uzmanība? 
– Pirmkārt, tas ir paaugstināts asinsspiediens 
jeb arteriālā hipertensija. Arvien lielāku īpat-
svaru mūsdienās aizņem arī cukura diabēts, un 
arī tas, ko dēvē par metabolo sindromu. Mirdza-
ritmijas attīstību veicina virssvars, tāpēc tie Liel-
dienu vēlējumi par «apaļu kā pūpolu» neko labu 
nākotnē nesola. Nākamais riska faktors – koro-
nārās sirds slimības, kā arī iekaisīgās saslimšanas, 
to vidū hroniskas plaušu saslimšanas. Arī vecums 
pēc 65 gadiem, jo īpaši pēc 70. Mirdzaritmijas 
attīstību sekmē vārstuļu saslimšanas, kuru gan 
mūsdienās kļūst mazāk, kā arī kaitīgie ieradumi, 
pārmērīgs stress un vēl arī tas, ka mūsdienās cil-
vēki nesamēro savu � zisko kondīciju ar pārslo-
dzēm. Piemēram, cilvēki, kas neko sportisku nav 
iepriekš darījuši, pēkšņi uzsāk � ziskās aktivitātes, 
turklāt uzreiz ar ļoti nopietnām slodzēm – arī tas 
var novest pie mirdzaritmijas.
– Kādas ir visbiežākās mirdzaritmijas kom-
plikācijas? 
– Galvenās divas ir sirds mazspēja un insulti. Kura 
no tām ir ļaunāka, tas ir delikāts jautājums, jo 
insultu redz uzreiz, un tas ir traģisks ar to, ka mir-
dzaritmijas pacientiem arī mirstība ir augstāka, 
turklāt vairākkārt augstāka nekā pie standarta 
insulta. Literatūras dati liecina, ka ap 60% pacientu 
pēc mirdzaritmijas insulta tā arī nekad neatjau-
nojas pilnībā. Mirdzaritmijas gadījumā būtiski ir 
traucēta asinsrite, tā ir nepareiza, nepilnvērtīga. 
Arī tajā brīdī, kas insults tiek «noķerts» un tiek 

sākts ārstēt, vienalga atjaunotā asinsrites plūsma 
nav pilnvērtīga, pareiza. Mirdzaritmijas gadījumā 
sūknis (sirds) strādā neregulāri un sūknē nepiln-
vērtīgi, turklāt jāņem vērā, ka asinis ir pilnas ar 
maziem receklīšiem – trombiem.
Sirds mazspēja attīstās lēnāk, to sākumā it kā 
nemaz nemana – tā ir kā tāds sālsūdens kroko-
dils vai Birmas pitons slēpnī. Sirds mazspēja lēni 
attīstās, pakāpeniski progresē, progresē... orga-
nisma kompensatorās funkcijas iesākumā tiek 
galā, simptomu nav, lai gan tiek traucēta asins 
plūsma un sirds funkcijas, bet tad resursi izsīkst...
Pēdējos gados kā mirdzaritmijas komplikāciju aiz-
vien biežāk piemin demenci – smadzeņu funkcijas 
traucējumus. Vēl «nepareizās» asinis ar mazajiem 
trombiņiem ir visur, arī venozajā sistēmā, un sākas 
mikroembolizācija plaušās. Faktiski mazie asins 
receklīši «pieķēza» plaušas. Asinis ir tās pašas, 
gan artērijās, gan vēnās... trombu veidošanās ir 
līdzīga, arī sūknis gan pumpē, gan piesūc asinis 
ar ievērojamiem traucējumiem. Pacientiem rodas 
elpas trūkums, aizdusa pie minimālas slodzes. 
Mēs sākam ārstēt sirds mazspēju, bet kaut kas īsti 
nesanāk. Un tad, ja paskatās rādītājus, kas attie-
cināmi uz plaušu «pieķēzīšanu», tad dati apstipri-
nās. Sākot lietot medikamentus, kas veicina asins 
šķidrināšanu, bieži vien pacientam kļūst vieglāk 
elpot, un situācija uzlabojas.
– Kāpēc mirdzaritmijas pacientiem ir lielāks 
insulta risks? Tieši kura insulta – išēmiskā vai 
hemorāģiskā? 
– Lielāks risks ir saslimt ar išēmisko insultu, jo asins 
receklīši nosprosto asins plūsmu uz smadzenēm 
un aiz recekļiem būtiski pasliktinās audu funkcija, 
attīstās bojājums. Notikuma smagums būtībā ir 
atkarīgs no recekļa lieluma un tā, kur tas trāpa. 
Mazie receklīši var uzreiz neradīt acīmredzamu 
simptomātiku, bet lielāks receklis visai nopietni 
nosprosto smadzeņu asinsapgādi.
Hemorāģisks insults jeb asins izplūdums kopumā 
ir sastopams ievērojami retāk – 8% gadījumu no 
visiem insultiem.
– Vai ārstētiem mirdzaritmijas pacientiem 
pastāv liels risks saslimt ar insultu?
– Šobrīd mēs varam prognozēt saslimšanas risku. 
Ir izstrādātas speciālas riska skalas, kas parāda, ka 
ne visiem mirdzaritmijas pacientiem tas būs vie-
nāds. Bet, jo vairāk riska faktoru, jo lielāka varbū-
tība, ka insults var notikt.
Mirdzaritmijas ārstēšanai ir vairākas sadaļas. 
Viena – pēc iespējas atjaunot ritmu, ja mēs to 
varam. Ja mēs to nevaram, tad vismaz jāuztur 
stabils sirdsdarbības ātrums (frekvences kontrole). 
Haotiska sirdsdarbība veicina sirds mazspēju un 
plūsmas traucējumus, paaugstina tādu bioloģisko 
vielu izdalīšanos, kuras tieši sekmē asins recē-
šanu. Pēc ritma atjaunošanas nākamā ārstēšanas 
daļa ir ritma saglabāšana. Vēl viena svarīga lieta – 
pro� lakse, lai mirdzaritmija neattīstītos. Atseviš-
ķas daļas, bez kurām mūsdienīga mirdzaritmijas 
ārstēšana nav iedomājama, ir insultu farmako-
loģiska, reizēm arī nefarmakoloģiska pro� lakse 
un farmakoterapija, kas vērsta pret sirds maz-
spējas attīstību. Mūsdienās situācija ar mirdza-
ritmiju ir daudz labāka, nekā pirms pieciem vai 
desmit gadiem, bet vēl joprojām mirdzaritmija 
ir ļoti nopietna problēma.
– Vai situācija ir mainījusies, tirgū ienākot jau-
niem antikoagulantiem?
– Situācija ir būtiski mainījusies. Pirmkārt, jau tādēļ, 
ka ārstiem ir daudz lielākas manevra iespējas. 

Otrkārt, šie jaunie… cik tad ilgi mēs tos sauksim 
par jaunajiem? Es pats sevi radinu pie domas 
saukt tos par tiešajiem antikoagulantiem, jo tiem 
ir tieša iedarbība. Varfarīns, kuru mēs sen pazīs-
tam, tomēr ir netiešas darbības antikoagulants.
Tiešie antikoagulanti ir būtiski samazinājuši 
išēmiskā insulta biežumu. Daudz mazāks ir arī 
intrakraniālo asinsizplūdumu biežums, daudz 
mazāks ir hemorāģisko insultu biežums. Lieto-
jot iepriekšējās paaudzes antikoagulantus, insultu 
skaits mazinājās, bet tai pašā laikā daudz vairāk 
pieauga asiņošanu risks.
– Kāda ir jauno perorālo antikoagulantu 
(POAK) loma išēmiskā insulta riska samazi-
nāšanā? 
Asins recēšanai ir speciāla kaskāde (koagulācijas 
kaskāde), kurai ir divi zari, kas saiet kopā. Koagu-
lācijas kaskādē mēs it kā pagrūžam vienu no rindā 
saliktiem domino kauliņiem, kas viens aiz otra 
sagāžas. Būtiska ir saskarsmes vieta un vēl virkne 
faktoru, kuri ietekmē recēšanas procesu aktivitāti, 
un veidojas asins recekļi. Pēc evolūcijas un � ziolo-
ģijas koagulācijas kaskāde mūs glābj, jo savādāk 
mēs noasiņotu no mazākās skrambiņas. Taču… 
draugs reizēm kļūst par ienaidnieku.
Ir saslimšanas, kuras veicina šo kaskādi, tā sauca-
mās trombofīlijas. Ieguvums no POAK ir tas, ka 
summāri tie ir vismaz tikpat droši kā varfarīns vai 
drošāki, bet ir efektīvāki insultu riska mazināšanā, 
ir mazāki asiņošanas riski. Otrs ieguvums – daudz 
mazāka mijiedarbība ar citiem medikamentiem. 
Bieži vien šie pacienti ir spiesti lietot arī citus medi-
kamentus, un tad šī savstarpējā «stumdīšanās» 
pie bioķīmisko procesu ceļiem var izraisīt katas-
trofu vai vismaz nopietnas blaknes. Tiešās iedar-
bības antikoagulatniem ir īslaicīgs efekts, tāpēc 
šie medikamenti ir jālieto regulāri, devas nedrīkst 
izlaist. Ja pacientam ir lielāks asiņošanu risks, 
var variēt ar devām – jo lielāks risks, jo mazāka 
deva, kas atkal ir ieguvums gan pacientam, gan 
arī ārstam.
Svarīga ir klīnisko ieguvumu samērojamība. 
Tomēr asiņošanas risks no tiešajiem antikoagulan-
tiem kopumā ir daudz mazāks nekā no varfarīna.
– Kādai būtu jābūt ārsta taktikai, lai mazi-
nātu išēmiskā insulta risku mirdzaritmi-
jas pacientiem?
– Pirmais – mēs � ksējam, ka pacientam ir mirdz-
aritmija, vai arī � ksējam, ka pacientam ir augsts 
mirdzaritmijas risks. Nākošais – mēs izmanto-
jam insultu riska skalu, CHA2 DS2 VASc skalu, lai 

identi� cētu insulta risku. Ja risks ir 0, nekādi spe-
ci� ski medikamenti pret insultu nav nepieciešami, 
izņemot gadījumus, kad nepieciešams atjaunot 
ritmu. Tad speciālā režīmā tiek lietoti antikoagu-
lanti. Līdzko parādās riska punkti, sākas farmako-
terapija. Augsta riska pacientiem antikoagulanti 
jālieto visu mūžu.
Ja risks ir 1 vai vairāk, tad jālieto antikoagulanti. 
Tiešās iedarbības vai vecais varfarīns? Šeit nāk 
talkā SAM TTR skala, ko sarunvalodā saucam par 
«semu». Šajā sema skalā ir akcentēti riska pun-
kti, kuri ir pret varfarīna lietošanu. Jo vairāk pun-
ktu, jo vairāk argumentu pret varfarīna lietošanu. 
Piemēram, smēķētājiem ir vairāk nepieciešams 
fokusēties uz tiešajiem antikoagulantiem, tāpat, 
ja anamnēzē ir arteriālā hipertensija vai cukura 
diabēts. Tā kā sievietēm ir augstāki asiņošanu 
riski jebkurā vecumā, arī labāki un drošāki būs tie-
šie antikoagulanti. Ja sems ir zems – 2 un mazāk, 
tad mēs varam lietot varfarīnu. Ja ir sems virs 
2 – tiešo antikoagulantu drošība un efektivitāte 
ir augstāka.
Nākamais – skatāmies speciālu koe� cientu INR, 
kas norāda uz asins recēšanas laiku un jāmēra, lie-
tojot varfarīnu. Ja pacientam ir neprecīza koagu-
lācija, ja mēs nekādas korekcijas ar varfarīnu vairs 
nevaram izdarīt, tad jāpāriet uz tiešajiem antikoa-
gulantiem. Ja INR koe� cients ir virs 4, tad pieaug 
asiņošanu riski un hemorāģiskā insulta risks. Tad 
jābrīnās – kā tad tā, ārstēja pret insultu, bet dabūja 
hemorāģisko insultu. Kāds teiks – visa jūsu fabula 
ar antikoagulantiem ir muļķības, lietosim labāk 
aspirīnu. Jā, aspirīns ir labs medikaments, bet pie 
mirdzaritmijas no insulta nepasargās.
Ir tāds precīzs salīdzinājums: mirdzaritmija ir sirds 
elektriskās vai sirds elektroniskās sistēmas kļūda. 
Šī kļūda izraisa disonansi visā cilvēka organismā. 
Mēs jūtam: it kā nedaudz elpas trūkst, nespēks, 
nogurums, cilvēks netiek galā ar ikdienas slodzi... 
Iesākumā pataustām pulsu, pamērām sirdsdarbī-
bas ātrumu. Sirdsdarbība var būt neritmiska vai 
pārlieku ātra... Tad gan ir jāvēršas pie profesionā-
ļiem. Savlaicīga diagnoze un adekvāta, uz zināt-
niskiem pierādījumiem balstīta ārstēšana var ļoti 
daudz palīdzēt.
Medicīnas zinātne šobrīd ir ļoti daudz darījusi, lai 
pasargātu šo unikālo dabas veidojumu – cilvēka 
smadzenes – no insulta. Sargāsim sevi, sargāsim 
sirds muskuli, sargāsim smadzenes! Gan savas, 
gan savu tuvinieku.

Oskars Kalējs: «Galvenās mirdzaritmijas komplikācijas ir sirds mazspēja un insulti. 
Kura no tām ir ļaunāka, tas ir delikāts jautājums. Insultu redz uzreiz, un tas ir traģisks 
ar to, ka mirdzaritmijas pacientiem arī mirstība ir augstāka, turklāt vairākkārt augs-
tāka nekā pie standarta insulta.»
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ANNA KALNIŅA

Hroniska mieloleikoze ir viena no asins 
vēža formām. Šāda diagnoze neapšau-
bāmi skan asinis stindzinoši, un lielā-
koties tā tiek uztverta ar nolemtības 
pieskaņu. Tomēr mūsdienu medicīnas 
attīstība, atklājumi un medikamenti spēj 
panākt, ka gandrīz 99% gadījumu ar šo 
leikozes veidu iespējams cīnīties, sagla-
bājot kvalitatīvu dzīvildzi pat vairākus 
gadu desmitus.

Par hronisku mieloleikozi, tās diagnostikas 
iespējām un veiksmīgu ārstēšanu Tautai un vese-
lībai stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesore, 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja 
Sandra Lejniece.

Kas ir hroniska mieloleikoze ?
Leikoze ir kaulu smadzeņu primārs audzējs. Medi-
cīnā tiek izšķirti vairāki leikožu veidi atkarībā no 
audzēja attīstības (akūtās jeb ātri progresējošās 
un hroniskās jeb lēni progresējošās leikozes) un 
šūnu tipa, kuru tas skar. Latvijā visizplatītākā ir 
hroniskā limfoleikoze, kas attīstās no limfocītiem; 
gadā tā tiek konstatēta aptuveni 110 pacientiem. 
Turpretim hroniskā mieloleikoze (pastiprināti vai-
rojas granulocītu šūnas) sastopama krietni retāk. 
«Arī runājot par hronisko mieloleikozi, mēs izšķi-
ram divus tās veidus – atkarībā no tā, vai tiek vai 
netiek konstatēta t.s. Filadel�jas hromosoma. 
Apmēram 20 pacientiem gadā Filadel�jas hromo-
soma netiek atrasta, bet pārējiem – 18–25 pacien-
tiem gadā – hroniskā mieloleikoze saistīta ar šo 
hromosomu,» stāsta Sandra Lejniece. Filadel�jas 
hromosoma ir speci�ska hromosomu anomālija, 
kas rodas, apmainoties daļai gēnu starp 9. un 22. 
hromosomu, un šī hibrīda ietekmē notiek pastip-
rināta šūnu dalīšanās. Ko tas nozīmē cilvēka orga-
nismam? «Normālā gadījumā kaulu smadzenes 
ražo asins šūnas – eritrocītus, trombocītus, lei-
kocītus – tieši tik, cik tas cilvēkam nepieciešams 
atkarībā no tā, kādā situācijā viņš atrodas. Tas ir, 
sastopoties ar infekcijām, pastiprināti tiek ražoti 
leikocīti, kas palīdz aizsargāt organismu, bet, ja 
gadās savainojums, vairāk rodas trombocīti, kas 
mazina asiņošanu. Kaulu smadzenes ražo to, kas 
mums nepieciešams. Bet hroniskās mieloleiko-
zes gadījumā daļa šūnu šim kontroles mehānis-
mam nepakļaujas un vairojas pastiprināti. Ja šī 
ražošana netiek apspiesta, rodas dažādas kom-
plikācijas – asiņošana, leikocītu trombi galvas 
smadzenēs, asins cirkulācijas traucējumi u.c.,» 
profesore izskaidro slimība norisi.

Hroniskā mieloleikoze lielākoties skar cilvēkus 
pēc pusmūža – ap 60 gadu vecumu, turklāt, kā 
liecina statistikas dati par tās izplatību pasaulē, 
nedaudz biežāk ar to slimo vīrieši. «Tomēr jāņem 
vērā, ka onkoloģija kļūst aizvien jaunāka, arī asins 
vēzis var skart gados jaunus cilvēkus, un diemžēl 
ar to slimo arī bērni,» ārste piebilst.

Vienīgais zināmais hroniskās mieloleikozes riska 
faktors ir radiācija: «Tas pierādījās arī pēc atom-
bumbas sprādziena Japānā – saslimušo skaits pie-
auga 50 reižu. Bet Latvijas apstākļos mums nav 
atbildes uz jautājumu, kāpēc cilvēki ir saslimuši.»

Simptomi un diagnostika
Hroniskā mieloleikoze ir viena no tām slimībām, 
kurai ir ļoti nespeci�ski simptomi, kas pašā sli-
mības sākumā var arī nebūt jūtami: «Cilvēks var 
justies vispārēji sliktāk, var būt vājums, nespēks, 
svara zudums, arī pastiprināta svīšana. Nereti 

cilvēks šīs pazīmes skaidro ar slodzi, pārgurumu, 
vecumu.» S. Lejniece novērojusi, ka īpaši pavirši 
cilvēki izturas pret svara zudumu bez diētas palī-
dzības, neuztraucoties, drīzāk priecājoties pat par 
zaudētiem 20 kilogramiem. «Cilvēki to uzskata 
par ļoti labu pazīmi, priecājas par uzlabojušos 
vielmaiņu, bet, raugoties no medicīnas viedokļa, 
svara zudums bez diētas liecina par nopietnu 
saslimšanu,» uzsver hematoloģe.

Primārā izmeklēšanas metode, ja cilvēks jūtas 
slikti, ir asins analīzes, kuras var veikt ar ģime-
nes ārsta nosūtījumu. Tāpat S. Lejniece stāsta, 
ka sastopami arī t.s. nejaušie hroniskās mielo-
leikozes atklāšanas gadījumi, kad asins analīzes 
tiek veiktas, gatavojoties kādai operācijai vai arī 
vēloties reizi gadā pilnībā izmantot veselības 
apdrošināšanas polisi, ja tāda ir, un veicot pilnu 

izmeklēšanu, ieskaitot analīzes, pat ja konkrētu 
sūdzību cilvēkam nemaz nav. «Tieši analīzēs pat 
pirms simptomu parādīšanās atklājas paaugstināts 
leikocītu līmenis u.c. speci�skas nianses, kas ģime-
nes ārstam ir jāsaskata, lai tālāk nosūtītu pacientu 
pie hematologa, kurš noteiks turpmākos izmek-
lējumus – kaulu smadzeņu analīzes, ģenētiskās 
analīzes Filadel�jas hromosomas noteikšanai –, 
diagnozi, ārstēšanu un turpmāk kontrolēs slimī-
bas gaitu. Turklāt asins analīzēs iespējams atklāt 
arī daudzas citas problēmas. Var gadīties, ka slikto 
pašsajūtu rada nevis nopietna slimība, bet, piemē-
ram, D vitamīna de�cīts,» ārste mudina nekavē-
ties ar viegli veicamo izmeklējumu, piebilstot, ka, 
agrāk atklājot diagnozi, prognoze aizvien ir labāka.

Mūsdienīgas ārstēšanas iespējas
«Runājot par hroniskas mieloleikozes ārstēšanu, 
jāmin, ka 2001. gads bija vēsturisks, jo tad sāka 
o�ciāli lietot jaunās paaudzes medikamentus – 
proteīnu tirozīnskābes inhibitorus, kas nobloķē 
Filadel�jas hromosomu, līdz ar to liedzot iespēju 
vairoties nevēlamajām šūnām. Līdz tam vidējais 
dzīves ilgums hroniskās mieloleikozes pacientiem 
bija vien trīs gadi, maksimāli – pieci, bet šobrīd 
ap 90% pacientu ir astoņu gadu dzīvildze, kas ir 
ļoti labs rādītājs. Pacientiem, kas ārstēšanos sāk 
šobrīd un lieto jaunos medikamentus, prognozē 
25–30 gadu dzīvildzi, kas, salīdzinot ar iepriekšē-
jiem rādītājiem, ir kā diena pret nakti,» S. Lejniece 
ir ļoti optimistiska. Arī viņas praksē ir pacienti, 
kurus viņa pazīst jau vairāk nekā 20 gadus, kas šajā 
laikā ir beiguši augstskolu, izaudzinājuši bērnus. 
«Vēl vairāk – šobrīd Amerikas Savienotajās Valstīs 
notiek pētījumi, kad, saņemot labus ģenētisko 
analīžu rezultātus, ķīmijterapija vispār tiek pār-
traukta. Tiek runāts par remisiju bez ārstēšanas.»

Ārstēšanās, ja slimība rit ierasto un progno-
zēto gaitu, notiek ambulatori: pacientam reizi 
trīs mēnešos, tātad tikai četras reizes gadā, jāap-
meklē savs hematologs, jāveic analīzes, jāsaņem 
turpmākie ārstēšanās norādījumi un jāatvadās 
līdz nākamajai tikšanās reizei. «Dzīvesveida iero-
bežojumu šiem pacientiem nav gandrīz nekādu. 

Vienīgi – nedrīkst veikt �zioterapeitiskās procedū-
ras ar sildīšanu, tāpat arī vajadzētu sargāt sevi no 
infekcijām un vakcinēties pret gripu un pneimo-
koku, īpaši, ja ikdiena saistīta ar atrašanos cilvē-
kos,» S. Lejniece skaidro pacientu dzīves kvalitātes 
iespējas. «Savā praksē nezinu nevienu gadījumu, 
kad, veiksmīgi pārvarot pirmo stresu, kas saistīts 
ar diagnozes noskaidrošanu, pacients būtu bijis 
spiests atteikties no darba vai hobija tieši šīs sli-
mības dēļ.»

Viņa uzsver, ka šobrīd valsts ir nodrošinājusi 
gandrīz maksimālo atbalstu hroniskās mielolei-
kozes pacientiem – tiek apmaksāta diagnostika 
un kontrole, kā arī trīs nepieciešamie medika-
menti. Ārste pieļauj cerīgu iespēju, ka nākamajā 
kalendāra gadā tiks apmaksāts arī ceturtais medi-
kaments. «Ir gadījumi, kad audzējs ir rezistents 
pret pirmās izvēles medikamentu, tad nepiecie-
šama medikamenta maiņa,» viņa skaidro. Rezis-
tences gadījumi ir sastopami, runājot par jebkuru 
audzēju, ne tikai asins vēzi. «Citreiz audzējs ir rezis-
tents jau pašā slimības sākumā, dažreiz ļaunās 
šūnas, kas arī vēlas dzīvot, pielāgojas konkrētajam 
medikamentam terapijas laikā, notiek transfor-
mācijas un pēkšņi nepieciešams mainīt medi-
kamentu, kas labi darbojies, piemēram, jau trīs 
gadus,» S. Lejniece stāsta par medikamentu izvēli, 
piebilstot, ka tikai nepilnam procentam gada laikā 
saslimušo konstatējama rezistentā slimības forma, 
kurai zaudē arī mūsdienu medicīna.

Lai maksimāli palīdzētu saviem pacientiem, arī 
Latvija piedalās jaunu medikamentu klīniskajos 
pētījumos. Profesore stāsta, ka jau pirms gadiem 
divpadsmit Latvijas pacienti piedalījušies tobrīd 
pavisam jaunā medikamenta imatinib klīniska-
jos pētījumos kopā ar Austrijas universitāti. «Arī 
šobrīd notiek pētījums, kurā daži mūsu pacienti 
saņem bosutinib un turpina aktīvu dzīvi savās 
ģimenēs, audzinot bērnus un paši beidzot stu-
dijas. Ņemot vērā to, ka šie medikamenti ir dārgi, 
visi Eiropas hematoloģijas centri vēlas piedalī-
ties pētījumos, un arī mēs aizvien rūpīgi izskatām 
iespējas, kuram mūsu pacientam šādi iespējams 
palīdzēt,» uzmundrinoši stāsta Sandra Lejniece.

Dzīvot ar hronisku mieloleikozi

Sandra Lejniece: «Pašlaik ap 90% pacientu 
ir astoņu gadu dzīvildze, kas ir ļoti labs 
rādītājs. Pacientiem, kas ārstēšanos sāk 
šobrīd un lieto jaunos medikamentus, 
prognozē 25–30 gadu dzīvildzi, kas, salī-
dzinot ar iepriekšējiem rādītājiem, ir kā 
diena pret nakti.»
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9. hromosoma
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22. hromosoma

Izmainītā 
22. hromosoma 
(Filadelfijas hro-
mosoma)

Izmainītā 9. hromosoma

bcr-abl

abl

bcr

Hromosomu lūzumi



13

Tauta unVeselība

ACI PRET ACI

ILZE AUSTRUMA

Plaušas ir elpošanas sistēmas svarīga 
sastāvdaļa – tajās notiek ogļskābās gāzes 
un skābekļa apmaiņa, tiek aizturēti un 
atvairīti dažādi ieelpotie infekciju izraisī-
tāji, kā arī gaisā esošo putekļu un dūmu 
sīkās daļiņas. Tāpēc savas plaušas ir jāsau-
dzē, ne velti ar katru gadu arvien vairāk 
tiek runāts par smēķēšanas kaitīgumu 
un cilvēki mudināti šo netikumu atmest.

Šobrīd viens no izplatītākajiem audzējiem pasaulē 
ir plaušu vēzis. Vairāk par šo saslimšanu stāsta 
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Onko-
loģijas klīnikas 18. nodaļas virsārsts onkologs 
ķīmijterapeits Viktors Kozirovskis.

– Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā saslimstība 
ar plaušu vēzi ir ļoti augsta.
– Tā tas ir. Ja runājam par statistiku, tad mūsu val-
stī ik gadu kāda no onkoloģiskām saslimšanām 
tiek konstatēta 11 tūkstošiem cilvēku, kas ir mil-
zīgs skaitlis. Desmitajai daļai no viņiem ir plaušu 
vēzis. Ir vēl kādi statistikas dati: vīrieši ar plaušu 
vēzi saslimst vismaz trīs reizes biežāk nekā sie-
vietes. Piemēram, 2014. gadā plaušu vēzis tika 
konstatēts 850 vīriešiem un 250 sievietēm. Tas 
ir izskaidrojams ar lielāku smēķētāju īpatsvaru 
vīriešu vidū, kaut pēdējos gados sievietes smēķē 
arvien vairāk. Lielākoties tie ir cilvēki gados. Pērn 
no visiem ar plaušu vēzi saslimušajiem tikai 48 
pacienti bija vecumā līdz 50 gadiem.
– Kāda ir mirstība no plaušu vēža?
– Šajā ziņā plaušu vēzis ir rekordists – no tā ik gadu 
Latvijā nomirst aptuveni tūkstotis cilvēku.
– Kā šis vēzis izpaužas un kā var konstatēt, ka 
kaut kas nav kārtībā ar plaušām?
– Pirmie plaušu vēža simptomi var būt ilgstošs 
klepus, pieaugošs elpas trūkums, neskaidra tem-
peratūra, kaut kāds diskomforts krūtīs. Taču ļoti 
bieži pacienti tam nepievērš uzmanību. Līdz ar 
to plaušu vēzis visbiežāk tiek atklāts jau ielaistā 
– trešajā vai ceturtajā – stadijā. Tad vēzis izaudzis 
tik liels, ka nospiež plaušas, izraisot, piemēram, 
elpas trūkumu. Tāpat tas var nospiest nervu, kas 
inervē balss saites, kā rezultātā parādās balss pie-
smakums. Vai arī cilvēks sāk klepot asinis.
– Laikam ne velti ikviens tiek aicināts reizi 
gadā uztaisīt fluorogrammu.
– Fluorogrammā varēs ieraudzīt tikai tādu veido-
jumu, kas jau ir pietiekami (vismaz 2–3 centimet-
rus) liels. Līdz ar to tas nav skrīnings, jo pacientam 
bieži vien jau ir sūdzības. Par skrīningu var runāt 
tad, ja, sākot ar noteiktu vecumu, mēs meklējam 
slimību cilvēkiem bez sūdzībām. Plaušu vēzim 
šāds skrīnings nepastāv.
– Kāpēc?
– Lai agrīni atklātu plaušu vēzi, jāveic datorto-
mogrā�ja, kas, vienkāršiem vārdiem sakot, ir ļoti 
jaudīgs rentgens ar lielu staru slodzi. Tas precīzāk 
parādīs mazos bumbulīšus plaušās. Tā pagaidām 
attēldiagnostikā ir vienīgā iespēja. Taču ārsti vēl 
līdz galam nav nonākuši pie kopsaucēja, vai no šī 
izmeklējuma vairāk ir ļaunuma, vai labuma. Jā, no 
vienas puses, veicot ikgadējo datortomogrā�ju, 
var atklāt augošus mazus perēklīšus. Bet no otras 
puses, ne katrs tāds perēklītis ir plaušu vēzis. Var 
gadīties, ka pacientu sabaida, iztērē lielu naudu 
papildu izmeklējumiem un operācijai, bet, pētot 
mikroskopā izgriezto veidojumu, konstatē, ka tas 
bija iekaisuma perēklis vai plaušaudu rēta.
Vēl viena lieta, par ko raizējas ārsti, ir pietiekami 
liela staru deva. Viens standarta datortomogrā-
�jas izmeklējums pielīdzināms tādam pašam 

kaitējumam, kādu uz veselību būtu atstājušas 
600 izsmēķētas cigarešu paciņas. Savukārt, ja tā 
ir zemo devu datortomogrā�ja, tad tās ir 100–150 
izsmēķētas cigarešu paciņas, tātad apmērām pie-
cas reizes mazāk. Tomēr starojums ir pietiekami 
liels. Un rentgenstarojums arī izraisa vēzi.
– Vai uz datortomogrāfiju sūta tikai ārkārtas 
situācijās? 
– Es varbūt izstāstīšu pa posmiem, lai saprastu, 
kā nonāk pie plaušu vēža diagnozes. Ja pacien-
tam ir sūdzības un viņš atnāk pie ģimenes ārsta, 
viņš vispirms tiek nosūtīts uz parasto plaušu rent-
genu – tur staru deva nav liela. Ja �uorogrammā 
kaut ko ierauga, bet nevar saprast, vai tas ir plaušu 
karsonis vai audzējs, tad, protams, ģimenes ārsts 
tālāk sūta uz datortomogrā�ju, kur staru deva 
ir krietni lielāka, toties labāk var redzēt plaušas. 
Savukārt pēc datortomogrā�jas izmeklējuma, ja 
ir konkrētas aizdomas, ka tas varētu būt plaušu 
vēzis, pacientu sūta uz speciālu pneimonoloģijas 
nodaļu, kur viņam taisa audzēja biopsiju (visbie-
žāk bronhos ievada caurulīti un paņem gaba-
liņu no audzēja). Ja zem mikroskopa melns uz 
balta ir rakstīts, ka tas ir vēzis, tad skatās, kāda ir 
tā stadija. Ja pirmā vai otrā, tad pacients tiek norī-
kots uz ķirurģijas nodaļu, kur viņu operē. Savu-
kārt, ja ir trešā vai ceturtā stadija un zināms, ka 
operācija ar vislielāko varbūtību nekādu labumu 
nedos, tad viņš tiek nosūtīts uz ķīmijterapiju vai 
staru terapiju.
– Kas var veicināt plaušu vēža rašanos?
– Pilnīgi noteikti galvenais tā izraisītājs ir smēķē-
šana. To var droši apgalvot, jo pagājušā gadsimta 
sākumā, kad cigaretes neražoja rūpnieciski, plaušu 
vēzis bija ļoti reta slimība. 1912. gadā medicīnas 
literatūrā tika aprakstīti mazāk nekā 400 plaušu 
vēža gadījumi visā pasaulē. Tātad ārsts varēja visu 

mūžu nostrādāt un neredzēt nevienu plaušu vēža 
slimnieku. Turpretī tagad katru gadu ar plaušu 
vēzi pasaulē saslimst ap 1,2 miljoniem cilvēku.
– Vai ir pieejama statistika, cik no plaušu vēža 
slimniekiem smēķē?
– Apmēram 90% plaušu vēža pacientu ir vai nu 
bijušie, vai esošie smēķētāji. Protams, plaušu vēzis 
var būt arī pacientam, kurš nekad mūžā nav smē-
ķējis. Bet tas ir ļoti reti.
– Neskatoties uz biedējošo statistiku, ļoti dau-
dzi cilvēki smēķē, jo atmest nebūt nav viegli.
– Tāpēc mērķa auditorijai pretsmēķēšanas kam-
paņās jābūt jauniešiem, kas vēl nav sākuši vilkt 
dūmu. Jo, ja cilvēks ir atkarīgs no nikotīna, tad 
diemžēl viņam tik tiešām ir ļoti grūti tikt vaļā no 
šī kaitīgā ieraduma. Vajadzīgs liels gribasspēks, 
jo reālā dzīve rāda, ka tikai piektā daļa no tiem, 
kas grib atmest, ir spējīgi pārtraukt smēķēt. Mani 
personīgi priecē, ka Latvijā uzsākta smēķēšanas 
apkarošanas cīņa. Uzteicamas ir 11. Saeimas pie-
ņemtās izmaiņas likumā Par tabakas izstrādājumu 
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. 
Tāpat apsveicama ir tabakas akcīzes nodokļa cel-
šana. Arī mūsu pašreizējais veselības ministrs Gun-
tis Belēvičs uzsver veselīga dzīvesveida nozīmi un 
kaitīgo ieradumu apkarošanu. Iespējams, ka ar 
mūsu visu pūliņiem izdosies ielikt pamatus jau-
natnes izpratnei par šo kaitīgo ieradumu nevaja-
dzību, un pēc 40–50 gadiem saslimstība ar plaušu 
vēzi būs krietni samazinājusies.
– Vai tiem, kas atmetuši smēķēšanu, ir lielāks 
risks saslimt ar plaušu vēzi?
– Ir tā: jo ātrāk atmet smēķēšanu, jo risks samazi-
nās. Tomēr pats galvenais, ko gribu teikt, – nekad 
nav par vēlu atmest smēķēšanu. Ir pierādīts: ja 
pacientam jau ir plaušu vēzis un viņš saņem 
ārstēšanu, tad tam, kurš atmet pīpēt, ārstēšanas 

rezultāts būs labāks. Tāpēc es visiem saviem 
pacientiem iesaku un mēģinu viņus pārliecināt, 
ka jāmet šis netikums pie malas.
– Kādi vēl ir plaušu vēža riska faktori, izņe-
mot smēķēšanu?
– Viens no zināmiem kancerogēniem, kas izraisa 
plaušu vēzi, ir azbests un saskarsme ar tā putek-
ļiem. Par laimi, mūsdienās to vairs neizmanto.
Protams, var minēt arī ģenētiskos faktorus.
– Kā šodien tiek ārstēts plaušu vēzis?
– Plaušu vēzis diemžēl ir tāda slimība, kas grūti 
padodas ārstēšanai. Pat tad, ja slimību atklāj pir-
majā stadijā, kad ir tikai mazs bumbulītis, un veic 
radikālu operāciju, tad vienalga piecu gadu laikā 
puse no šiem pacientiem no plaušu vēža mirst. 
Savukārt, ja audzējs jau ir tāds, ka to nevar izope-
rēt, un ir metastāzes, vidējā dzīvildze ir nepilns 
gads. Ir vēl viena lieta: ar dažiem izņēmumiem 
plaušu vēzis ir mazjutīgs pret ķīmijterapiju un 
staru terapiju. Respektīvi, mēs ar ķīmijterapiju un 
staru terapiju pārsvarā uzlabojam pacienta dzī-
ves kvalitāti. Veicot šo speciālo ārstēšanu, audzējs 
samazinās, tas mazāk spiež uz plaušaudiem, ner-
viem, ir mazāks elpas trūkums, sāpes un citi simp-
tomi. Tomēr dzīvildze būs aptuveni tāda pati gan 
slimniekam ar ārstēšanu, gan bez ārstēšanas. Pro-
tams, samazinot audzēju, simptomi mazinās, bet 
par to jāmaksā ar blakusefektiem. Piemēram, no 
ķīmijterapijas izkrīt mati, mēdz būt slikta dūša, 
vemšana, bieži parādās mazasinība, tāpat var būt 
arī aknu, nieru, nervgalu bojājumi.
Ķīmijterapiju un staru terapiju var uzskatīt par 
vecu metodi. Tikai pēdējos desmit gados parā-
dījusies tā saucamā mērķterapija. Šeit ir jārunā 
par EGFR (epidermal growth factor receptor – epi-
dermālais augšanas faktora receptors) mutāciju, 
kuras rezultātā vēža šūnās veidojas patoloģisks 
olbaltums, kas liek vēža šūnām visu laiku dalīties. 
Taču tagad ir pieejami speciāli medikamenti, kas 
bloķē patoloģisko olbaltumu receptorā, un vēža 
šūnas pārstāj dalīties. Pielietojot šo terapiju, kurai 
ir mazāki blakusefekti nekā standarta ķīmijterapi-
jai, ir iespējams pagarināt pacientam mūžu, uzla-
bot viņa dzīves kvalitāti. Problēma ir tajā apstāklī, 
ka EGFR mutācijas ir tikai kādiem 10–15% plaušu 
vēža pacientu. Tātad šī terapija iespējama ļoti 
mazai pacientu daļai. Vēl viena būtiska lieta – zāles 
izmaksā ap 3500 eiro mēnesī. Taču, pateicoties 
valsts un farmakoloģisko kompāniju atbalstam, 
pacientiem, kuriem ir EGFR mutācija, jāsedz tikai 
līdzmaksājums, taču arī tas nav mazs – ap 300 eiro 
mēnesī. Lietojot šīs zāles, pacients, kuram tās der, 
vidēji iegūst vienu gadu bez audzēja progresi-
jas. Dažiem laimīgajiem šis laiks var būt arī vai-
rāki gadi.
Pēdējais jaunums plaušu vēža ārstēšanā ir daudz-
sološie imūnterapijas rezultāti. Slimnieka orga-
nismā tiek ievadīts speciāls medikaments, kas 
izmaina imūnsistēmas darbību, un tad imūnšūnas 
sāk uzbrukt vēža šūnām, tāpēc vēzis neaug. Ideja 
nav jauna, taču efektīvi medikamenti, kas tiešām 
palīdz un reāli spēj uzlabot ārstēšanas rezultātus, 
parādījušies tikai pēdējos gados. Pašlaik notiek to 
aktīva izpēte izmantošanai plaušu vēža ārstēšanā. 
Šogad parādījās pirmais ziņojums, ka iepriekš 
ārstētiem plaušu vēža pacientiem imūnterapija 
ir efektīvāka par standarta ķīmijterapiju.
– Kāds būtu jūsu novēlējums tiem, kuri vēlas 
pasargāt sevi no plaušu vēža?
– Mans novēlējums ir nesmēķēt. Ja plaušu vēzis ir 
atnācis, ar to tikt galā faktiski nav iespējams. Vieg-
lāk ir nepieļaut vēža attīstību nekā pēc tam cīnī-
ties ar slimību. Nepieļaut ir ļoti vienkārši – nedrīkst 
sākt smēķēt. Aktīviem smēķētājiem es novēlētu 
pēc iespējas ātrāk atmest šo netikumu.

Aizlikt kāju priekšā plaušu vēzim
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Viktors Kozirovskis: «Pirmie plaušu vēža simptomi var būt ilgstošs klepus, pieaugošs 
elpas trūkums, neskaidra temperatūra, kaut kāds diskomforts krūtīs. Taču ļoti bieži 
pacienti tam nepievērš uzmanību. Līdz ar to plaušu vēzis visbiežāk tiek atklāts jau 
ielaistā – trešajā vai ceturtajā – stadijā.»
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REĢIONOS

KRISTĪNE PASTORE

Šoruden apritēja gads, kopš Liepājas 
reģionālajā slimnīcā izveidots Kurzemes 
Uroloģijas centrs, kurā apvienota agrākā 
Uroloģijas nodaļa un nefroloģijas profi ls.

Ko šis gads jau ir pierādījis, kādas ir jaunizveidotā 
centra iespējas un nākotnes ieceres, stāsta centra 
vadītāja uroloģe onkoloģe Dzintra Litavniece.

– Kāpēc tika izveidots vienots centrs, apvie-
nojot agrāko Uroloģijas nodaļu un nefrolo-
ģijas dienestu?
– Liepājas reģionālās slimnīcas Uroloģijas nodaļā 
jau izsenis ārstējas pacienti ne tikai no Liepājas un 
tai tuvējiem novadiem, bet faktiski no visas Kurze-
mes. Diemžēl citu Kurzemes pilsētu slimnīcās, lai 
gan ir atsevišķi speciālisti, nav specializētas Urolo-
ģijas nodaļas, kur šiem pacientiem saņemt pilna 
spektra nepieciešamo palīdzību. Turklāt jāņem 
vērā arī tas, kas pēdējos gados ļoti intensīvi un 
mērķtiecīgi esam strādājuši, lai nokomplektētu 
spēcīgu un zinošu speciālistu komandu. Kopā ar 
mani strādā ārsti urologi Igors Carevs un Mārtiņš 
Silenieks, bet ambulatorajā sektorā Aleksandrs 
Plužņikovs. Tāpat Liepājas reģionālajā slimnīcā 
palīdzību saņem nefroloģiskie pacienti. Pirms 
dažiem gadiem uz Liepāju atnāca strādāt nefro-
loģe Arta Gertnere, speciālu apmācību ir izgājis 
vidējais medicīniskais personāls – māsiņas, kas 

ir ļoti zinošas šādu speci� sku slimnieku aprūpē. 
Slimnīcā ir mērķtiecīgi strādāts arī pie tā, lai nodro-
šinātu visu mūsdienās nepieciešamo aparatūru. 
Skaidrs, ka medicīniskā aparatūra tāpat kā sadzī-
ves tehnika, automašīnas un jaunās tehnoloģijas 
ar katru gadu tiek uzlabotas, kļūst modernākas, 
tāpēc pakāpeniski mēs to nomainām, bet es 
droši varu teikt, ka mums ir viss nepieciešamais, 
lai nodrošinātu pilna spektra mūsdienīgu palī-
dzību. Tie visi bija priekšnoteikumi, lai, apvieno-
jot uroloģisko un nefroloģisko dienestu, veidotu 
specializētu centru, koncentrējot tajā visu iespē-
jamo abu pro� lu palīdzību. Ar Kurzemes Urolo-
ģijas centra izveidi mūsu darba apjoms ir tikai un 
vienīgi palielinājies.
– Kāpēc centram bija svarīgi pievienot arī 
nefroloģisko dienestu?
– Tāpēc, ka ļoti bieži uroloģiskajiem pacientiem ir 
nepieciešamas nefrologa konsultācijas un otrādi, 
jo ir ne mazums tā saucamo robeždiagnožu, kuru 
ārstēšanā nepieciešami abu specialitāšu ārsti. Ir 
svarīgi, lai nodaļā būtu nefrologs terapeits, jo lie-
lākā daļa mūsu pacientu – gan uroloģiskie, gan 

nefroloģiskie – ir gados veci cilvēki, kuriem līdzās 
pamatslimībai, kuru ārstējam, ir arī dažādas citas 
slimības. Tā kā komanda mums ir veidota patie-
šām spēcīga, vadoties no mūsu pacientu vajadzī-
bām. Es ar pilnu atbildību varu teikt, ka abu šo 
dienestu apvienošana ir loģisks solis reģionālajā 
slimnīcā. Man tāda iecere bija jau sen, jo strādā-
jam ar uroģenitālo sistēmu – ārstējam gan nieru, 
gan urīnceļu patoloģijas.
– Vai, izveidojot specializētu centru, ir cerība 
saņemt arī lielāku valsts fi nansējumu nekā 
līdz šim šo pacientu ārstēšanai?
– Vismaz es nezinu, ka mūsu centram būtu pie-
šķirts kāds papildu mērķ� nansējums, taču, runājot 
par slimnīcas kopējo attieksmi, – mēs strādājam 
tik, cik mums ir vajadzīgs, un ierobežojumus nejū-
tam. Katrā ziņā nav bijis gadījumu, kad mums 
būtu jāpasaka saviem pacientiem: kvotas ir beigu-
šās, un mēs jūs nevaram pieņemt! Tas ir arī tāpēc, 
ka lielākā daļa mūsu pacientu ir akūtā stāvoklī un 
viņu ārstēšanu nedrīkst atlikt. Tajā pašā laikā mēs 
ar naudu nemētājamies, mēs to skaitām tāpat 
kā līdz šim.
– Liepājā ir izveidots pirmais specializētais 
Uroloģijas centrs ārpus Rīgas. Vai tas nozīmē, 
ka piesakāt sevi kā nopietnus konkurentus 
saviem galvaspilsētas specializēto centru 
kolēģiem? 
– Nē, tā nu gan tas nav. Latvijā ir tikai 64 urologi, 
tāpēc mums visiem ir jāsadarbojas, nevis jāsauc 
citam citu par konkurentiem. Turklāt, veidojot 
centru, mūsu mērķis nebija veidot kādam kon-
kurenci, bet gan pietuvināt centrā saņemamo 
palīdzību reģionā dzīvojošajiem cilvēkiem, un 
to mēs esam izdarījuši. Rīgā ir divas specializētās 
uroloģijas klīnikas, kas atrodas universitātes slim-
nīcās. Tajās ir mācībspēki un kadru kalve, tur ir liels 
darba apjoms un jaunas zināšanas, tur mācās arī 
jaunie speciālisti, un tā tam ir jābūt. Mēs jau tagad 
saprotam, ka pēc kādiem gadiem mums vajadzēs 
jaunus kolēģus, jo jaunāki mēs neviens nekļūstam. 
Tāpēc drīzāk mēs ceram uz šo centru sagatavota-
jiem speciālistiem un, protams, sadarbojamies ar 
saviem galvaspilsētas kolēģiem gadījumos, kad 
vajadzīgs padoms un arī palīdzība. Mūsu slimnīcai 
ir noslēgts sadarbības līgums ar P. Stradiņa Klīnis-
kās universitātes slimnīcas Uroloģijas centru, ko 
vada profesors Egils Vjaters, kurš ne vienreiz vien 
ir bijis arī pie mums, kad ieviešam jaunas operāciju 
metodes. Šī sadarbība ir ļoti svarīga un vērtīga. 
Kā jau es teicu, tur nav vietas neveselīgai konku-
rencei. Manuprāt, ir tikai loģiski, ka visa ārstēšana 
nav koncentrēta tikai galvaspilsētā, bet arī reģio-
nos ir pieejama mūsdienīga un kvalitatīva medicī-
niskā aprūpe. Tāds arī ir mūsu centra uzdevums: 
nodrošināt to uroloģijā un nefroloģijā. Novembra 
beigās Rīgā notika Uroloģijas asociācijas sēde, 
kurā mēs izskatījām 2014. gadā paveikto: darba 
apjomu un rezultātus. Mūsu centrs šajā ziņā bija 
pirmais uzreiz aiz P. Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas Uroloģijas centriem. Tā arī ir 
atbilde uz jautājumu par to, kāpēc šāds centrs 
bija nepieciešams.
– Ko ir pierādījis pirmais Kurzemes Uroloģijas 
centra darba gads?

– Kā jau teicu, pirmkārt, ir palielinājies darba 
apjoms. Varbūt ne tik daudz skaitliskā ziņā, bet 
mēs vairāk esam veikuši liela apjoma operācijas. 
Īpaši tas attiecas uz onkoloģiskajām operācijām. 
Tas ļauj domāt, ka šajā virzienā savu darbu arī 
turpināsim. Taču uz to ir jāiet pakāpeniski, nevis 
mākslīgi. Otrkārt, es noteikti gribu pieminēt, ka 
mums ir ne tikai spēcīgi ārsti, bet arī ļoti zinoša 
un rūpīga pārējā komanda – tās ir māsiņas, māsu 
palīgi un citi. Kad ārsts savu darbu ir padarījis, tālā-
kās rūpes par pacientu ir viņu rokās. Tas, cik veik-
smīgi pacients atveseļosies, lielā mērā ir atkarīgs 
tieši no aprūpes. Man kā centra vadītajai ir ļoti 
patīkami no bijušajiem pacientiem dzirdēt, cik ļoti 
labi viņi mūsu centrā ir aprūpēti. Arī tas ir mūsu 
darba novērtējums. Ļoti svarīgs novērtējums, un 
tā ir mūsu stiprā puse!
– Jau tad, kad centrs vēl nebija izveidots, jūs 
kopā ar kolēģiem ieviesāt aizvien jaunas ope-
rāciju metodes. To ieviešanas laikā pie jums 
viesojās gan kolēģi no galvaspilsētas, gan 
Igaunijas. Tagad šo darbu turpināt, lai gan 
ne vienmēr jaunapgūtais kļūst par ikdienas 
darbu, kā tas bija, piemēram, ar urīnpūšļa 
ļaundabīgo audzēju diagnostiku, izmanto-
jot kontrastvielu un fl uoriscējošu gaismu.
– Tā tas ir, bet mums ir jāiet līdzi laikam, jābūt lie-
tas kursā par jaunākajām ārstēšanas metodēm 
un tās arī jāpārvalda. Tas ir vajadzīgs mūsu vis-
pārējai profesionālajai izglītībai. Jūsu pieminēto 
metodi mēs varētu uzsākt izmantot kaut vai rīt, 
ja vien valsts pacientiem apmaksātu procedū-
ras veikšanai nepieciešamo kontrastvielu, kas 
izmaksā ap 400 eiro. Ja tā jāapmaksā pacientam 
pašam, ievērojami samazinās to cilvēku loks, kas 

var šo izmeklēšanas metodi atļauties. Līdz ar to 
ir jāapsver, cik lietderīgi slimnīcai ir iegādāties 
procedūras veikšanai nepieciešamo aparatūru, 
kas izmaksā tūkstošos eiro, ja tā stāvēs neizman-
tota. Bet, kā jau es teicu, tas nenozīmē, ka mums 
nav jāzina un jāpārvalda jaunākās metodes. Ir! Lai 
gan pagaidām mēs neesam bagāta valsts, varbūt 
drīz nauda šīm vajadzībām atradīsies, un tad mēs 
varēsim atrotīt piedurknes un ķerties pie darba. 
Tikmēr mēs savus pacientus ārstējām ar citām, 
ne sliktākām metodēm. Tāpēc mēs piedalāmies 
ārstu semināros, konferencēs un kongresos ne 
tikai Latvijā, bet visā Eiropā un arī tālāk, lai būtu 
lietas kursā par visiem jaunumiem, jo mēs strā-
dājām pēc Eiropas vadlīnijām.
– Kādas ir biežāk sastopamās diagnozes, ko 
jums nākas ārstēt savā centrā?
– Tas ir līdzīgi kā visā valstī, Eiropā un arī pasaulē: 
pirmajā vietā ir prostatas ļaundabīgais audzējs, 
otrajā – urīnpūšļa vēzis un trešajā – nierak-
meņu slimība.
– Pirmā svecīte Kurzemes Uroloģijas centra 
tortē ir nopūsta. Vai jums jau ir ieceres, ko 
vēlētos darīt nākotnē?
– Nākotnē es noteikti gribētu ieviest dažus jau-
numus nierakmeņu slimību ārstēšanā, jo tā ir ļoti 
aktuāla problēma. Vai tas izdosies, ir atkarīgs no 
daudziem faktoriem. Tāpat mēs varētu attīstīt 
operācijas, lai likvidētu tik aktuālo urīna nesatu-
rēšanas problēmu, jo mūsu slimnīcā ir pieejami 
urodinamiskie izmeklējumi. Ir vēl citas ieceres, 
bet tad mums ir vajadzīgi ārstu papildspēki, jo 
mūsu komanda pie pašreizējās slodzes papildu 
darbus vairs nespēj paveikt – mūsu laiku aizņem 
jau tagad veicamais darbs.

Kurzemes Uroloģijas centra virsārste Dzintra Litavniece ir pārliecināta, ka specializētā 
centra izveidošana piedāvā daudzpusīgākas iespējas pacientiem visā Kurzemes reģionā.

Pirmā svecīte 
Kurzemes Uroloģijas 
centra tortē
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Mūsu mērķis nebija 
veidot kādam 
konkurenci, bet gan 
pietuvināt centrā 
saņemamo palīdzību 
reģionā dzīvojošajiem 
cilvēkiem.
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Nieru vēzis ir nozīmīga problēma gan Lat-
vijā, gan pasaulē. Par to, kā šobrīd iespē-
jams palīdzēt nieru audzēja pacientiem, 
stāsta P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas urologs Pēteris Vaganovs.

– Kādas ir tendences saslimstībai ar nieru vēzi 
Latvijā? 
– Nieru audzējiem ir stabili vērojams incidences 
pieaaugums. Lielākā daļa nieru audzēju tiek kon-
statēti 1. stadijā. Tos parasti atrod, veicot ultraso-
nogrā�ju ikgadējā veselības pārbaudē vai arī šī 
pārbaude vēdera dobumam tiek veikta, jo pacien-
tam ir bijušas sāpes, paaugstināts asinsspiediens 
vai citas sūdzības.
– Kādi ir veicinošie faktori, kas var paaugstināt 
risku saslimt ar nieru vēzi?
– Nieru vēža attīstību veicinošie faktori ir ļoti labi 
zināmi – paaugstināts asinsspiediens, aptaukoša-
nās, mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana. Ar nieru 
vēzi vairāk slimo vīrieši, jo viņiem biežāk ir liekais 
svars, viņi smēķē un mazāk kustas.
– Vai šīs slimības gadījumā var runāt par ģenē-
tisko faktoru ietekmi?
– Pacientiem ar fon Hipela-Lindaua sindromu labi 
apasiņotos audos (piemēram, smadzenēs, acīs pie 
tīklenes, aizkuņģī, vairogdziedzerī un nierēs) var 
veidoties audzēji. Parasti tas notiek bērnībā vai 
jauniem cilvēkiem. Maziem bērniem nieru vēzis 
ir reti, tas biežāk ir Vilmsa tumors.
– Kādi simptomi var liecināt, ka sākusies šī sli-
mība? Kādas ir pacientu sūdzības?
– Nekādu simptomu nav, pat lieli audzēji nierēs 
nesāp. Ir klasiskā simptomu triāde – asiņu piejau-
kums urīnā, sataustāma masa vienā vai otrā vēdera 
pusē un sāpes, bet, ja pacientam ir visi trīs šie simp-
tomi, visbiežāk slimība ir jau 4. stadijā, kad audzējs 
ir izplatījies. Savulaik, kad nebija ultrasonogrā�jas, 
liela nozīme nieru vēža diagnostikā bija tā saucama-
jam paraneoplastiskajam sindromam – pacientiem 
bija neskaidra mazasinība, paaugstināta tempe-
ratūra, drudzis u.c. Mūsdienās mazasinības vai 
neskaidra drudža gadījumā var veikt sonogrā�ju. 
Paraneoplastiskais sindroms un simptomu kopsaka-
rību meklēšana ir atkāpusies otrajā plānā, jo mums 
ir pieejama sonogrā�ja, krietni progresējusi instru-
mentālā diagnostika. Līdz ar to, lai noteiktu nieru 
audzēja diagnozi, nav jābalstās uz simptomātiku.
– Kādi izmeklējumi būtu jāveic nieru vēža 
profilaksei? 
– Nav speciālas skrīninga programmas, lai atrastu 
agrīnu nieres audzēju, jo tai nav ekonomiska un 
medicīniska pamatojuma. Visiem cilvēkiem taisīt 
ultrosongrā�ju – tas aizņemtu ļoti daudz laika, un 
daudz naudas tiktu iztērēts nevajadzīgi. Katram 
cilvēkam pēc 40 gadu vecuma reizi gadā būtu 
vēlams uztaisīt ultrasonogrā�ju, jo nieru vēzis 
ir slimība, kas visbiežāk piemeklē cilvēkus pēc 
40 gadiem. Tā kā nav skrīninga programmas, var 
teikt, ka slīkstošo glābšana ir viņu pašu rokās un 
ir jāiet pie ārsta. It īpaši tad, ja kādam no radinie-
kiem ir bijis nieru audzējs, vai zināms, ka radinieks 
jaunos gados miris no nieru vēža. Tāpat vēlams 
pro�laktiski izvairīties no riska faktoriem – smē-
ķēšanas, neveselīga uztura utt.
– Kā izplatās nieru vēzis, ja tas netiek laikus 
atklāts vai ārstēts?
– Nieru audzējam visvairāk patīk metastazē-
ties plaušās, kaulos, vēdera dobumā, limfmez-
glos. Kaulu un plaušu metastāzes sāp ļoti reti, un 
tas notiek jau tad, kad kaulu struktūra ir bojāta. 
Sākumā pacients var nejust nekādas sāpes.

– Kā notiek nieru vēža diagnostika? Kādas 
izmeklēšanas metodes apstiprina diagnozi?
– Mūsdienās, lai noteiktu nieru audzēja diag-
nozi, pilnīgi pietiek ar sonogrā�ju. Pacientam 
nepieciešamie papildu izmeklējumi un stan-
dartizmeklējumi ir datortomogrā�ja ar intrave-
nozo kontrastēšanu, jo mums ir jāzina asinsvadu 
stāvoklis, kā un kur nierē audzējs ir novietojies, 
vai vairāk uz ārpusi, vai tuvāk lielajiem asinsva-
diem. Uz to pamatojas visa ārstēšana. Ja pacien-
tam nevar veikt datortomogrā�ju ar intravenozo 
kontrastvielu, jo, piemēram, ir alerģija uz kon-
trastvielu vai ir slikti nieru rādītāji. Tad kā papildu 
izmeklēšanas metode tiek izmantota magnētiskā 
rezonanse, bet parasti pietiek ar standarta ultraso-
nogrā�ju. Ja mums ir aizdomas par audzēja izpla-
tību, tad pastāv speci�skas diagnostikas metodes 
kaulaudu un plaušu izmeklēšanai.
– Kā ārstē nieru vēzi? Kādas ir jaunākās ārstē-
šanas iespējas, ko varat piedāvāt pacientiem?
– Viens ārstēšanas virziens ir vērsts uz to, lai 
pacientu izārstētu. Lielākā daļa nieru vēžu, ko mēs 
atklājam, ir lokalizēti audzēji, un mums vajag kon-
centrēties uz pacienta izārstēšanu. Nieru vēzi var 
izārstēt. Vairāk nekā 80% pacientu, kuriem nieru 
vēzis konstatēts 1.–2. stadijā un viņi operēti, dzīvo 
desmit gadus, kas ir fantastisks rādītājs. Ja mēs 
salīdzinām ar plaušu, kunģa vai aizkunģa dzie-
dzera vēzi, tad statistiski pēc kunģa vēža operāci-
jas piecus gadus dzīvo aptuveni 5% un pēc plaušu 
un aizkunģa dziedzera vēža operācijas dzīvildzes 
rādītāji ir vēl sliktāki. Ja laikus konstatējam nieru 
vēzi, mēs to varam izārstēt pilnībā.

Otru ārstēšanas metodi izmantojam tad, kad 
vēzis konstatēts tādā stadijā, ka to pilnībā izār-
stēt nevar, tas ir izplatījies plaušās un kaulos. 
Mūsdienās ārstēšana ir attīstījusies, pateicoties 
angioģenēzes inhibitoriem, ir parādījušās jaunas 
zāles, kuras kopš 2014. gada februāra valsts kom-
pensē arī Latvijas pacientiem. Tā ir otrās pakāpes 
ārstēšana, kad uz kādu laiku varam slimību efek-
tīvi apturēt. Slimību nevaram izārstēt, jo izlietu 
ūdeni nesasmelsi, audzējs ir izgājis ārpus nieres 
un izplatījies. Sākumā, ja ir iespējams, veicam 
operāciju, samazinām audzēja masu, izņemam 
ārā pamataudzēju un tad turpinām ārstēšanu ar 
angioģenēzes inhibitoriem. Rezultāti ir ļoti labi. 
Atkarībā no vēža speci�kas ir četri to histoloģiskie 
paveidi (audu veidi). Vislabāk ārstēšanai pakļaujas 
gaišo šūnu audzējs. Tas sastopams 70–80% nieru 
vēža gadījumu.
Pasaulē pēc metastātiska vēža operācijas 12–14% 
pacientu dzīvo piecus un vairāk gadus, un šim 
skaitlim ir tendence pieaugt. Latvijā pirms pāris 
gadiem tikai 3% pacientu dzīvildze bija pieci gadi. 
Ārstējot lokalizētu nieru vēzi, mūsu rādītāji bija 
līdzīgi kā citur pasaulē. Metastātiska nieru vēža 
ārstēšanā Latvijas rādītāji bija ļoti slikti, jo valsts 
nekompensēja nepieciešamos medikamentus. 
Pašlaik pasaulē ir pieejami 5–6 medikamenti, Lat-
vijā no tiem tiek kompensēti tikai divi. Es ceru, ka, 
pateicoties šiem medikamentiem, situācija uzla-
bosies, jo slimība ir ārstējama.
Trešā ārstēšanas metode tiek izmantota, ja mēs 
saprotam, ka pacientam vairs īsti palīdzēt nevar. 
Viņam ir metastātisks nieru šūnu vēzis, slimnieks 

jau ir saņēmis angioģenēzes inhibitorus vai viņam 
ir tāds vēža paveids, kurš uz zālēm nereaģē. Tad 
pacientam tiek piemērota terapija, kas samazina 
viņa ciešanas: ja metastāžu dēļ sāp kauli, veicam 
apstarošanu, ja ir grūtības elpot, dodam zāles, 
bet mēs vairs agresīvi nevēršamies pret slimību, 
vienkārši palīdzam slimniekam dzīvot tik ilgi, cik 
vien viņam lemts.
Līdz 2014. gadam Latvijā izpalika vidējais ārstēša-
nas posms, jo medikamenti netika apmaksāti. Mēs 
ļoti labi radikāli ārstējām nieru audzēju lokalizē-
tās formas, bet tad, ja audzējs jau bija izplatījies, 
mums šiem pacientiem īsti nebija ko piedāvāt, 
jo klasiskā ķīmijterapija un staru terapija uz nieru 
vēzi neiedarbojas.
Ārstēšanas jaunumi ir gan angioģenēzes inhibi-
tori, gan vēl viens no mūsu darbības virzieniem 
– nefronu saglabājošā ķirurģija. Agrāk nieru vēža 
ķirurģiskās ārstēšanas zelta standarts bija nieres 
rezekcija (izņemšana).
– Cik daudz operāciju šobrīd tiek veikts 
laparoskopiski? 
– Laparoskopiskās operācijas pacientiem ir mazāk 
traumējošas. Pacientiem, kuriem ir izņemta niere 
un viņi izārstēti no vēža, pēc 10–15 gadiem dzīves 
kvalitāte ir krietni sliktāka nekā tiem, kuriem ir abas 
nieres. Viņi biežāk mirst no sirds slimībām, hronis-
kas sirds mazspējas, viņiem biežāk attīstās kompli-
kācijas, kas saistītas ar to, ka ir tikai viena niere. Līdz 
ar to ir skaidri pierādīts, ka pacienti, kurus operē, 
izņemot nieres audzēju, bet pašu nieri saglabā-
jot, dzīvo ilgāk un labāk nekā tie, kuriem ir izdarīta 
radikāla operācija – izņemta visa niere.
Mūsdienās ārstēšanas algoritms lokalizētam 
audzējam ir tāds, ka mēs izvērtējam pacientam 
draudzīgāko metodi un, ja varam, tad veicam 
laparoskopiju. Ideālā variantā tā ir laparosko-
piska nieres rezekcija. Pacients nedēļas laikā var 
atgriezties darbā, viņam ir izārstēts audzējs un 
saglabāta niere.
Ja mēs redzam, ka audzējs novietojies tik tuvu 
lielajiem asinsvadiem, ka tehniski nav iespējams 
veikt laparoskopiju, mēs diemžēl taisām trauma-
tiskāku operāciju, vaļēju nieres rezekciju. Latvijā 
mēs arvien vairāk cenšamies izmantot nefronus 
saudzējošo metodi un arvien lielākus audzējus, 
smagākus gadījumus operējam ar nefronus sagla-
bājošām operācijām. Laparoskopisko operāciju 
skaita ziņā Stradiņa slimnīcas mediķi Latvijā ir 
līderi. Stradiņa slimnīcā laparoskopiskas operā-
cijas sāka veikt 2001.–2002. gadā, tāpēc mums ir 
teju 15 gadus ilga pieredze un labi panākumi. No 
sociālekonomiskā viedokļa raugoties, laparosko-
piska nieres rezekcija valstij izmaksā stipri mazāk 
nekā vaļēja nefrektomija. Cilvēks uz diezgan ilgu 
laiku tiek padarīts darba nespējīgs, viņš pēc ope-
rācijas ir invalīds sakarā ar to, ka ir zaudējis orgānu, 
pēc kāda laika viņam var rasties veselības kompli-
kācijas. Pacientiem ir svarīgi zināt, ka operāciju ir 
iespējams veikt mazinvazīvi, bez lieliem griezie-
niem, saglabājot nieri.
– Vai nieru vēzi iespējams ārstēt ambulatori?
– Vienīgā ārstēšanas iespēja ir operācija, un tai 
seko ambulatorā novērošana. Visticamāk, ka šo 
operāciju nav iespējams veikt dienas stacionārā, 
jo tā ir liela abdomināla operācija. Tomēr atkarībā 
no audzēja lokalizācijas atsevišķos gadījumos, ja 
viss ir labi, pacients nākošajā dienā pēc operāci-
jas var doties mājās. Teorētiski mēs šīs operācijas 
varam veikt arī dienas stacionārā, bet ir jāsaprot, 
ka audzējs var būt novietojies dažādi. Ir gadījumi, 
kad ir jāver vaļā nieres savācējsistēma un pēc tam 
tā jāšuj kopā, un tad pacientam stacionārā ir jāpa-
vada nedēļa vai 10 dienas.

Nieru vēzi var izārstēt
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Pēteris Vaganovs: «Nieru vēzi var izārstēt. Vairāk nekā 80% pacientu, kuriem nieru 
vēzis konstatēts 1.–2. stadijā un viņi ir operēti, dzīvo desmit gadus, kas ir fantastisks 
rādītājs.»
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Nieru vēzis nav tikai vecu cilvēku slimība, 
kā varbūt dažkārt iedomājamies. To atklāj 
arī jaunākiem cilvēkiem, turklāt audzēja 
pazīmes bieži nav manāmas. Mūsdienu 
medicīna piedāvā precīzas izmeklēšanas 
metodes, kas nieru vēzi ļauj diagnosticēt 
agrīni un to arī veiksmīgi ārstēt.

Par nieru vēzi, tā pazīmēm un ārstēšanu runājam 
ar Uroloģijas ambulances URO un Rīgas 1. slimnī-
cas urologu Alvi Laukmani.

– Vai ir zināmi nieru vēža veidošanās cēloņi?
– Nē, par cēloņiem tiek izteikti tikai pieņēmumi 
un teorijas. Tas ir šūnu dalīšanās defekts, kā rezul-
tātā nekontrolēti aug viena vai otra veida nieru 
šūnas. Cēloņi ir vispārēji – smēķēšana, aptauko-
šanās, arī hipertensija, nekontrolēta pretsāpju 
medikamentu lietošana. Reizēm audzējs attīstās 
terminālu nieru slimību stadijās.
– Kādas ir pazīmes, kas pacientam ir jāņem 
vērā un pēc kuru ievērošanas jādodas pie 
ārsta? 
– Nieru vēzim, gluži kā lielākajai daļai audzēju, 
nav speci�sku pazīmju. Ja parādās acīmredza-
mas sajūtas, sāpes, asinis urīnā, tad tā jau var 
būt ielaista vēža stadija. Diagnostiska iespēja sli-
mību konstatēt sākuma stadijā ir ultrasonoskopija. 
Viens no pirmajiem nieru vēža simptomiem jeb-
kuram pacientam ir asiņains urīns. Tā ir pazīme, 
kuras dēļ obligāti jāvēršas pie ārsta. Par nieru vēzi 
var liecināt arī sāpes sānos. Var būt arī ar nieru vēzi 
sākotnēji nesaistāmi jeb paraneoplastiski simp-
tomi, piemēram, kāju vēnu tromboze, izmaiņas 
asinsainā – anēmija vai biežāk gluži pretēji – erit-
rocītu daudzuma palielināšanās jeb eritrēmija, kas 
ir saistīta ar vienu no nieru endokrīnajām funkci-
jām. Metastātiska vēža gadījumā simptoms var 
būt arī klepus, galvassāpes, kas ir saistīts ar slimī-
bas izplatību ārpus nieres.
– Ja pacients aiziet pie ģimenes ārsta ar sūdzī-
bām par sāpēm sānos, vai ģimenes ārsts pār-
baudot var kaut ko tur sataustīt?
– Ja to ir iespējams izdarīt, tad situācija ir pietie-
kami nopietna un vēža stadija nav sākotnēja. Rei-
zēm maza izmēra audzējos veidojas nekrozes 
vai asinsizplūdumi, kas var radīt īslaicīgas sāpes 
nieru apvidū.
– Kāds varētu būt ceļš līdz nieru audzēja diag-
nozei? Vai jāsāk ar asinsanalīzēm?
– Vizīte pie ārsta ir vēža diagnostikas sākums. 
Ģimenes ārsts nozīmē klīniskās analīzes: asinsainu, 
urīna analīzi, pēc kurām varētu saņemt pirmās 
norādes, lai gan bieži vien analīzēs nav izmaiņu. 
Nākamais solis ir nekaitīga un viegli pieejama 
diagnostikas metode – ultrasonoskopija, kuras 
laikā var atklāt pat nelielus nieru jaunveidojumus.
– Vai ir vēl kādi citi izmeklējumi, lai precīzi 
diagnosticētu nieru vēzi?
– Pilnīgi precīza diagnostikas metode ir nieru 
biopsija, bet mūsdienās diagnostika un lēmums 
par ārstēšanu ir balstīts uz magnētisko rezonansi 
vai datortomogrā�ju, un ar to ir pietiekami, lai 
lemtu par operācijas nepieciešamību.
– Vai nieru vēzis labi padodas ārstēšanai, vai 
arī tas skaitās agresīvs audzējs?
– Ja vēzis tiek konstatēts pirmajā, otrajā, nereti 
trešajā stadijā, to iespējams radikāli izoperēt. Ja 
operācija tiek veikta laikus, rezultāti ir ļoti labi.
– Vai mēdz būt tā, ka lielam audzējam nav 
metastāžu? 
– Jā, tā var būt. Diemžēl metastāzes var parā-
dīties pēc vairākiem gadiem, tāpēc pacients 

jāmudina veikt kontroles visu atlikušo dzīvi. Vis-
biežāk nieru vēzis tiek konstatēts cilvēkiem 60–70 
gadu vecumā, bet manā praksē ir samērā daudz 
jaunāku cilvēku, tāpēc nieru vēzis nav tikai vecu 
cilvēku slimība.
– Kāda ir pacientu reakcija uz diagnozi «nieru 
vēzis»? 
– Tas ir atkarīgs no sarunas, kāda ar pacientu tiek 
veidota. Ja slimības stadija ir ielaista un ir meta-
stātisks vēzis, pacients to neuztver mierīgi, jo 
situācija ir kritiska. Ja tas ir laikus konstatēts vēzis, 
saruna var noritēt arī labā gaisotnē. Ja viena niere 
jāizņem, pacientam tomēr ir iespēja dzīvot kvalita-
tīvu, pilnvērtīgu, veselīgu dzīvi ar otru veselo nieri.
– Kā parasti tiek ārstēts nieru vēzis?
– Parasti, kad vien tas ir iespējams, tā ir ķirur-
ģiska iejaukšanās.
Vissvarīgāk ir censties saglabāt maksimāli daudz 
nieru audu. Ja var izņemt tikai audzēju, saglabā-
jot daļu nieres, tas lielākoties tiek arī darīts. Savu-
kārt tas ir atkarīgs no audzēja izmēra. Ja audzējs ir 
lielāks, tad jāizņem visa niere. Mūsdienās arvien 
biežāk tiek pielietota mazinvazīva ķirurģija jeb 
laparoskopija. Pirmkārt, tā ir saudzīgāka pret cil-
vēka audiem, pacients ātrāk var atgriezties darba 
dzīvē un viņam nav atvērtās ķirurģijas radītās 
audu traumas seku. Otrkārt, laparoskopija ļauj 
veikt mazliet precīzāku operāciju, jo tiek strādāts 
lielākā optiskā palielinājumā, kur audi un anato-
miskās struktūras ir labāk redzamas.
Medikamenti nieru vēža ārstēšanai ir parādījušies 
samērā nesen – pēdējo piecu sešu gadu laikā, jo 
līdz tam nieru audzējam medikamentozās tera-
pijas faktiski nebija, pastāvēja vien ķirurģija vai 
simptomātiska ārstēšana, kas atviegloja cilvēkiem 
dzīvi. Klasiskā ķīmijterapija uz nieru šūnu audzēju 
neiedarbojas. Pēdējos gados ir pieejami angioģe-
nēzes inhibitori – medikamenti, kas neļauj attīstī-
ties audzējam un vēža metastāzēm. Tādas zāles 
ir jālieto līdz mūža beigām vai līdz brīdim, kad 
slimība atkal progresē.

– Tātad ķīmijterapija netiek izmantota?
– Nē, klasiskā izpratnē tā netiek izmantota. Bet 
arī manis pieminētos medikamentus nozīmē 
un pacientu uzrauga ķīmijterapeits kopā ar uro-
logu. Šīs zāles bloķē noteiktus fermentus šūnā un 
neļauj attīstīties audzējam. Mērķterapijas medi-
kamenti ir izveidoti tā, lai to aktīvā viela bloķētu 
vēža šūnu augšanu un izplatību, bet neietekmētu 
veselās šūnas. Bieži vien, lietojot šos medikamen-
tus, metastāzes sarūk un reizēm pat pilnībā izzūd.
Pirms parādījās angioģenēzes inhibitori, nieru 
vēža ārstēšanā tika izmantota imūnterapija, kas 
nebija pārāk efektīva. Abiem izmantotajiem medi-
kamentiem bija diezgan smagas blaknes un vāji 
rezultāti. Šodien izmantotā mērķterapija ir ar 
labiem rezultātiem pielietojama metastātiska 
nieru vēža ārstēšanā. Šie medikamenti neiedar-
bojas uz visa veida vēžu šūnām, tie iedarbojas uz 
bagātīgi apasiņotiem audzējiem, un viens no tiem 
ir nieru šūnu vēzis.
– Vai visi pacienti, kuriem ir vajadzīga mērķ-
terapija, to var arī saņemt?
– Jā, jau gandrīz divus gadus Latvijā var saņemt 
valsts apmaksātu mērķterapiju.
– Kuras ir biežākās nieru vēža metastāžu 
vietas? 
Pirmā vieta, kur meklē metastāzes, ir plaušas, 
tuvākā virsniere, retāk smadzenes, kauli, musku-
ļaudi, aizkuņģa dziedzeris, āda.
– Vai ģimenes ārsti ir labi informēti par iespē-
jām ārstēt nieru vēža pacientus ar mērķte-
rapiju? 
– Es pieļauju, ka pat urologi ne vienmēr ir pietie-
kami labi informēti par medikamentu pieejamību. 
Ģimenes ārstiem, manuprāt, arī informācijas 
trūkst. Agrāk vienmēr tika uzsvērts, ka nieru vēzim 
vienīgā un reāli iedarbīgā ārstēšanas metode ir 
ķirurģija, bet metastātiska vēža gadījumā medi-
kamentu nav. Tas ārstu un medicīnas darbinieku 
apziņā ir dziļi iesakņojies, un ir laiks to mainīt.
– Vai nieru vēzim ir laba ārstēšanas prognoze?

– Daļēji jā. Tas ir atkarīgs no audzēja morfoloģi-
jas. Visbiežāk satopamais nieru šūnu vēzis ir gaišo 
šūnu vēzis – 80–95% no visiem gadījumiem. Šī 
morfoloģiskā tipa audzējs ir jutīgs pret mērķ-
terapiju. Pārējie, retāk sastopamie, piemēram, 
papillārs nieru šūnu vēzis, ir mazāk jutīgs pret 
terapiju. Prognoze ir atkarīga arī no vēža stadi-
jas, vēža lieluma.
– Kādos gadījumos pacienti mēdz izvēlē-
ties nieru vēzi ārstēt privātā klīnikā, nevis 
valsts slimnīcā?
– Šobrīd Latvijā nav privātu klīniku, kur aktīvi ārs-
tētu nieru vēzi. Pastāv maksas medicīna, kas ir 
ārsta pieejamības, pacienta komforta un uzti-
cēšanās jautājums. Tā ir pacienta privāta izvēle, 
bet es nedomāju, ka privāta slimnīca no medicī-
niskā viedokļa kaut ko izdarītu labāk. Tās drīzāk 
ir skaidras attiecības starp pacientu un ārstu, arī 
lielāks pacienta komforts gan psiholoģiskā, gan 
�ziskā nozīmē.
– Ārstēšana abu veidu pakalpojumos neat-
šķiras? 
– Nē, pilnīgi noteikti! Tas būtu absolūti nepieļau-
jami, ja ārstēšana atšķirtos, jo ir standarti un vad-
līnijas, pēc kurām pacienti tiek ārstēti.
– Kāds ir jūsu kontakts ar pacientu pēc tam, 
kad viņš pēc operācijas ir pametis stacionāru?
– Pacientiem pēc ķirurģiskas ārstēšanas regu-
lāri jāiet uz pārbaudēm divas trīs reizes gadā 
pirmo divu gadu laikā, vēlāk to dara retāk. Parasti 
pacienti to dara klīnikā vai pie ārsta, kas veicis ope-
rāciju, bet var palikt arī ģimenes ārsta uzraudzībā. 
Formāli kontroli var pārtraukt pēc piecu gadu 
novērošanas, bet jāņem vērā, ka vēža metastāzes 
it kā pilnībā izārstētam pacientam var parādīties 
arī pēc desmit gadiem!
Nobeigumā ieteiktu ikvienam neignorēt mazus, 
it kā nenozīmīgus simptomus, bet par tiem apru-
nāties ar savu ārstu. Tāpat vajag aktīvi izman-
tot viegli pieejamo un nekaitīgo izmeklēšanas 
metodi – ultrasonoskopiju.

Nieru vēzis – bez specifiskām pazīmēm
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Alvis Laukmanis: «Medikamenti nieru vēža ārstēšanai ir parādījušies samērā nesen – pēdējo piecu sešu gadu laikā, jo līdz tam 
nieru audzējam medikamentozās terapijas faktiski nebija. Pastāvēja vien ķirurģija vai simptomātiska ārstēšana, kas atviegloja 
cilvēkiem dzīvi. Klasiskā ķīmijterapija uz nieru šūnu audzēju neiedarbojas.»
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Pērn Latvijā reģistrēti 439 nieru vēža 
pacienti. Gandrīz pusei –193 – nieru vēzis 
tika atklāts 1. stadijā.

Nieres ir pāra orgāns, kurā nepārtraukti norit urīna 
veidošanās. Tieši ar urīnu no organisma izdalās 
vairāk nekā 80% vielmaiņas galaproduktu. Nieres 
piedalās ūdens un sāļu maiņā un ārpusšūnu šķid-
ruma daudzuma regulēšanā, nodrošinot skābju 
un sārmu līdzsvaru organismā. Nieres izstrādā 
dažādas aktīvas vielas, kas piedalās asinsrades 
un asinsspiediena regulācijā, aktivē D vitamīnu 
un veic arī citas būtiskas regulācijas organismā.
Veselas nieres ar ilgstoši saglabātu funkciju ir ilgas 
dzīves pamats. Savādāk ir tad, ja vienā vai abās 
nierēs iemājojusi kāda saslimšana, un viena no 
biežākajām ir nieru vēzis. Uz sarunu par nieru vēzi 
aicinājām Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas (RAKUS) stacionāra Latvijas Onkoloģi-
jas centrs onkoloģi ķīmijterapeiti Ievu Vaivodi, 
RAKUS urologu Māri Jakubovski un RAKUS 
Patoloģijas centra patologu, medicīnas zinātņu 
doktoru Māri Spergu. Viņu zinātniekā darbība 
ir saistīta tieši ar nieres audzējiem.

– Onkoloģiskās slimības mūsdienās ir plaši 
izplatītas, bet cik bieži sastopams tieši nieru 
audzējs? 
Ieva Vaivode. – Pēc Slimību pro�lakses un kon-
troles centra datiem pagājušajā gadā Latvijā no 
jauna reģistrēti 439 nieru vēža pacienti. Gribu 
uzsvērt, ka tas ir tikai nieru šūnu vēzis, neieskai-
tot nieru bļodiņu vēzi, kas ir pavisam cita rak-
stura audzējs. Ļoti būtiski ir tas, ka gandrīz pusei 
pacientu (193) nieru audzējs ir diagnosticēts ļoti 
agrīni, tas ir, pirmajā stadijā, otrajā – 49, trešajā, 
kas ir lokāli izplatīta stadija – 37, savukārt cetur-
tajā, kas jau ir metastātiska un sagādā vislielā-
kās raizes gan medicīnas personālam, gan valsts 
budžetam, gan, protams, arī pašam pacientam, 
ir 95 pacienti no reģistrētajiem. No visiem ļaun-
dabīgiem audzējiem pēc saslimstības biežuma 
Latvijā nieru vēzis ieņem 9. vietu, kas ir diezgan 
augsts rādītājs. Daudz ar nieru vēzi slimojošo ir 
tieši Eiropas valstīs, bet stipri mazāk ir Āzijā un 
Āfrikā. Gan saslimstības, gan mirstības ziņā pirmo 
vietu ieņem Čehija. Latvija ir trešajā vietā. Abām 
valstīm pa vidu ir Lietuva. Tātad mūsu reģionā šī 
problēma ir ļoti aktuāla.
– Vai ir izpētīts, kāds ir nieru vēža rašanās 
cēlonis? 
Māris Jakubovskis. – Viena no teorijām ir sais-
tīta ar hipertensiju jeb paaugstinātu arteriālo 
spiedienu un šīs slimības ārstēšanai lietotajiem 
medikamentiem. Tā kā hipertensija kļūst arvien 
izplatītāka, jārēķinās ar to, ka, visticamāk, arvien 
biežāk parādīsies arī nieru vēzis.
Māris Sperga. – Šajā ziņā diezgan liela nozīme 
ir paaugstināta asinsspiediena radītajām izmai-
ņām nierēs. Nieres savā ziņā ir unikāls asinsplūs-
mas baseins, kurā atspoguļojas viss, kas notiek 
mūsu organismā. To vidū arī hipertensija. Nieres 
ir ļoti jutīgas uz spiediena izmaiņām. Ja ir hiper-
tensija, diezgan agrīni var sākties neatgriezeniskas 
izmaiņas nieru audos. Tas ir viens no būtiskiem 
palaidējmehānismiem, lai sāktos nekontrolēta 
vēža šūnu vairošanās un līdz ar to malignizā-
cija. Būtībā manis izstrādātajā zinātniskajā darbā 
bija pierādīts tas, ko minēja dakteris Jakubov-
skis, ka pirmajā vietā ir hipertensija. Es gribētu 
akcentēt, ka nieru vēzis ir ārkārtīgi heterogēna, 

ārkārtīgi neviendabīga saslimšana. Vārdā «vēzis» 
var slēpties gan ļoti labas prognozes (audzējs 
var labi padoties ārstēšanai), gan tieši pretējas: 
audzējs ārkārtīgi slikti padodas ārstēšanai un ir 
ar nejauku prognozi.
Vēl viens nieru vēža rašanās cēlonis var būt ģenē-
tika, it īpaši, ja šis audzējs tiek konstatēts samērā 
jauniem cilvēkiem. Savukārt nelielai grupai 
pacientu problēmu radījusi kāda iegūta saslim-
šana, piemēram, nieru policistoze.
M. J. – Mūsu sabiedrība ir orientēta uz visādām 
materiālām lietām un ārējo ienaidnieku meklē-
šanu. Būtībā jau jebkura saslimšana ir stresa radīta. 
Tāpat arī hipertensija, nieru vēzis. Un pats sliktā-
kais ir tas, ka stresa situācijas mēs paši meklējam 
un paši atrodam. Mēs paši radām stresainu pasauli. 
Tātad būtībā, lai izvairītos no daudzām saslimša-
nām, mums jāsāk pašiem ar sevi, jāiemācās tikt 
galā ar stresu, atlasīt labo no sliktā. Tāpēc mans 
ieteikums – sāksim strādāt ar sevi, ar savu prātu!
– Jūs minējāt – lai varētu pasargāt sevi no 
nieru vēža, būtiski ir nestresot. Ko vēl ir sva-
rīgi ievērot?
I. V. – Pie kaitīgiem faktoriem, kas palielina nieru 
vēža attīstības risku, var minēt arī smēķēšanu, 
paaugstinātu ķermeņa masas indeksu jeb aptau-
košanos, kā arī cukura diabētu, kas stipri bojā visa 
organisma asinsvadus, tostarp nierēs, kurās to ir 
īpaši daudz.
– Kas varētu liecināt, ka organismā ieperinā-
jies nieru audzējs?
M. J. – Nieru audzējs kā jebkurš vēzis ir absolūti 
asimptomātisks, tātad tam nav nekādu simptomu. 
Tad, kad parādās simptomi, vēzis jau ir ielaistā sta-
dijā. Nieru vēzim ir tā saucamie paraneoplastiskie 
simptomi, un ārstam tiem būtu jāpievērš uzma-
nība. Šie simptomi varētu būt nogurums, apetītes 
trūkums, garastāvokļa maiņas. Bet tajā pašā laikā 
šādi simptomi var būt pie daudziem citiem stā-
vokļiem, arī pie pārstrādāšanās, kā arī pie jebku-
rām citām saslimšanām. Ja cilvēks visu dienu būs 
nostrādājis, visticamāk, viņš būs noguris.
Gan ārstam, gan arī pacientam noteikti jāvērš 
uzmanība, ja ir kādas izmaiņas asins analīzēs, bet 
jo īpaši, ja izmainīts eritrocītu skaits vai samazi-
nās hemoglobīns, vai bez iemesla paaugstinās 
iekaisuma rādītāji.
Mūsu rekomendācijas ir ikvienam regulāri veikt 
sava organisma tehnisko apskati – divas reizes 
gadā aiziet uz vēdera dobuma ultrasonogrā�ju, 
tāpat divas reizes gadā nodot urīna un asins ana-
līzes, reizi gadā veikt krūšu kurvja rentgenu utt. 
Bet parasti neviens to nedara.
– Ģimenes ārsti uz tik daudziem izmeklēju-
miem nenorīkos, jo viņiem ir savas kvotas!
M. J. – Mēs atkal atgriežamies pie tā paša ārējā 
ienaidnieka – ārsts ir vainīgs! Nē, viņš nav vainīgs! 
Ģimenes ārstam tiešām ir ierobežots �nansējums. 
Tad, kad mediķi bļauj: dodiet �nansējumu medicī-
nai, mums nav par ko pacientus ārstēt, ko pacienti 
saka? Viņi norāda uz to, kādas mašīnas ir ārs-
tiem, un kā viņi vēl var atļauties prasīt līdzekļus – 
viņiem taču pietiek! Tāpēc gribu uzsvērt: mediķi 
jau neprasa algu, viņi prasa �nansējumu medicī-
nai. Caur šo �nansējumu uzlabosies medicīnas 
kvalitāte, pakalpojumu pieejamība. Arī mediķi 
nopelnīs. Šīs publikācijas mērķis nav pārmest, 
ka ārsts nenozīmē izmeklējumu, bet informēt, 
kas pacientam jādara, lai tad, ja parādījusies kāda 
problēma, tā laikus tiktu diagnosticēta un uzsākta 
nepieciešamā ārstēšana. Ja ģimenes ārsts nevar 
norīkot, tad ejiet uz maksas ultraskaņu. Viena 
izklaide maksā tikpat, cik ultraskaņas izmeklēšana. 

To cilvēki taču atļaujas. Tāpat var svētdienā aiziet 
uz Mežaparku vai kur citur, kas arī nav no lētajiem 
priekiem. Ja varat to atļauties, tad atrodiet naudu 
arī savai veselībai!
– Kādā veidā nieru audzējs parasti tiek diag-
nosticēts? 
M. J. – Pirmā un galvenā atklāšanas metode ir 
ultraskaņas izmeklēšana vēdera dobumam.
I. V. – Gribu vēlreiz uzsvērt, ka vairāk nekā 60% no 
nieru vēža pacientiem šī saslimšana tiek atklāta 
pilnīgi nejauši. Visbiežāk pacients pie ārsta vēr-
šas citu problēmu dēļ, piemēram, izmeklējo-
ties kardioloģijas nodaļā sakarā ar kādu akūtu 
kardiovaskulāru notikumu, vai vienkārši viņam 
ir trauma, saaukstēšanās. Agrīni diagnosticētie 
gadījumi parasti ir pilnīgi izārstējami vienīgi ar 
operāciju, bez vajadzības pēc dārgas medika-
mentozas terapijas.
M. J. – Ļoti bieži nieru vēža diagnoze tiek uzstā-
dīta, mainot ģimenes ārstu. Jaunais ģimenes ārsts 
nozīmē uz visiem izmeklējumiem.
I. V. – Regulāri būtu jāveic vēdera ultraskaņas 
izmeklējums, kas ir vislētākā metode vizualizācijai. 
Datortomogrā�ja ir informatīvāka, bet dārgāka. 
Tādā veidā var atklāt pat ļoti nelielus veidoju-
mus nierē. Novērojot dinamikā, ja šis veidojums 
palielinās, vai vēl jo vairāk, ja strauji sāk pieaugt, 
tad diagnoze ir gandrīz skaidra. Visticamāk, tas ir 
vēzis, un nepieciešama radikāla ārstēšana.
– Ko darīt, ja ultrasonogrāfijā atklāj veido-
jumu, kas varētu būt nieru vēzis? Kāds ir tālā-
kais ceļš?
M. J. – Ultraskaņa konstatē tilpuma procesu. Bet 
tā nespēj pilnībā noteikt precīzu diagnozi. Ultra-
skaņa var parādīt, vai veidojums ir šķidrumu vai 
blīvos audus saturošs. Precīzāka diagnostikas 
metode ir datortomogrā�ja. Vidēji 15% gadījumu 
atklātais audzējs būs labdabīgs. Tad, kad audzējs 
ir diagnosticēts un ar datortomogrā�ju pierādīts, 
nākamais ir izvēlēties ārstēšanas taktiku. Mūsdie-
nās tā ir pēc iespējas minimālāka ķirurģiska iejauk-
šanās. Ārstam ir jācenšas saglabāt nieri, izņemt 
tikai daļēji, nevis pilnīgi. To var izdarīt, ja audzējs ir 
diagnosticēts agrīni, pirmajā stadijā. Gribu minēt 

statistiku: RAKUS stacionārā Latvijas Onkoloģijas 
centrs vidēji gadā tiek veiktas 250 operācijas nieru 
vēža slimniekiem. No tām apmēram simts gadī-
jumos tiek veiktas parciālās nefrektomijas jeb 
orgānu saglabājošās operācijas, kuru laikā niere 
netiek izņemta. Tas ir labs rādītājs. Bet ļoti gribē-
tos šo proporciju izmainīt. Te talkā var nākt tikai 
pacients ar agrīnu diagnostiku.
– Tātad ārstēšana lielākoties ir ķirurģiska?
I. V. – Kamēr vien audzējs nav izplatījies uz citiem 
orgāniem, tikmēr vienīgā ārstēšana ir operācija.
M. J. – Nieru vēža pamatārstēšanas metode ir 
ķirurģiska. Mūsdienu ķirurģija kļūst arvien mazāk 
invazīva. Ja agrāk uzskatīja, jo lielāks ķirurgs, jo lie-
lāks grieziens, tad tagad viss ir pilnīgi pretēji – jo 
pieredzējušāks ķirurgs, jo griezienam jābūt mazā-
kam. Mazos griezienus mēs panākam ar laparo-
skopiskām operācijām. Tikai tajos gadījumos, kad 
audzējs ir liels jebšu pacienta veselības stāvoklis 
neļauj veikt laparoskopiju, tad mēs izmantojam 
atvērtu (konvencionālu) operāciju. Mūsu klīnika 
spēj nodrošināt visu šo ārstēšanas klāstu.
– Vai tad, ja ir aizdomas par nieru vēzi, tiek 
veikta arī biopsija?
M. S. – Sākotnējā stadijā ir gadījumi, kad veic nieru 
biopsiju – tā ir diezgan būtiska papildu informā-
cija. Bet taktika ir nemainīga – nieru audzējs ir 
jāizņem laukā.
M. J. – Tas ir morfologu lauciņš: viņi var pateikt, 
vai process bijis labdabīgs, vai ļaundabīgs. Tāpēc 
mēs maksimāli cenšamies izmantot orgānu sagla-
bājošās operācijas. Jebkurā citā ķermeņa vietā 
labdarīgu audzēju cilvēks ir ar mieru ļaut dakte-
rim izņemt, bet tiklīdz runa ir par nieri, tā uzreiz 
sāk stresot. Kamēr mēs neesam izņēmuši audzēju, 
mēs nevaram pateikt, kāda ir tā daba.
Morfoloģija ir ļoti svarīga – ne katrs audzēja tips 
padodas ķīmijterapijai. Šeit bez morfologa mēs 
neko nevaram izdarīt, jo, piemēram, papillāriem 
vēžiem vispār nav medikamentozas terapijas.
– Kas tiek darīts, ja audzējs izplatījies un ir 
metastāzes? 
I. V. – Visbiežāk metastāzes attīstās plaušās, kur 
audzēja šūnas nokļūst ar asinsriti. Diezgan bieži 

Paaugstināts asinsspiediens var bruģēt ceļu uz nieru vēzi
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metastāzes novēro arī limfmezglos. Tāpat var 
būt skarti kauli, aknas. Stipri retāk (apmēram 5% 
gadījumu) metastāzes attīstās galvas smadze-
nēs. Atsevišķos gadījumos var būt skarti arī citi 
orgāni – aizkuņģa dziedzeris, virsnieres, muskuļi, 
āda. Visbiežāk metastāzes attīstās pirmo divu 
gadu laikā. Tas ir periods, kad pacientam jābūt 
visuzmanīgākajam un īpaši jāseko līdzi savam 
veselības stāvoklim. Ja piecu gadu laikā audzējs 
nav atgriezies, tad pacients var gandrīz atviegloti 
uzelpot, uzskatot, ka slimība ir pagātnē. Kaut gan 
šad tad recidīvus novēro pat pēc desmit gadiem.
– Kas ir jādara pirmo divu gadu laikā?
M. J. – Regulāri jāveic ultraskaņas izmeklēšana, 
krūšu kurvja rentgens – jāizmeklē tipiskākās meta-
stazēšanās vietas. Ja biežākā metastāžu vieta ir 
plaušas, tad pacientam krūšu kurvja rentgens pir-
majos gados jāveic varbūt pat divas reizes gadā.
Ja izmeklējumos tiek atrasta viena vai dažas meta-
stāzes, tad tās labāk arī ņemt ārā ķirurģiski. Tikai 
tad, ja netiek galā ķirurģiski, var pielietot medi-
kamentozo terapiju.
– Kādiem speciālistiem ir jāpieslēdzas nieru 
vēža ārstēšanai?
M. S. – Pēc operācijas tas ir ārstējošais ārsts – 
urologs. Tāpat, ļoti iespējams, arī ķīmijterapeits 
vai citu disciplīnu speciālisti. No patologa puses 
jāsaņem pēc iespējas vairāk informācijas, kas tas 
ir par audzēju, ko ķirurgi ir izoperējuši, un kādas 
var būt iespējamās sekas. Pat neskatoties uz to, 
ka audzējs bijis pavisam mazs, arī tad tas var būt 
agresīvs. Vēl jāsniedz ārstiem informācija, kāds šis 
audzējs ir pēc tā saucamās arhitektūras – vai tas 
jau ieaudzis asinsvados, limfmezglos, apkārtējos 
audos. Tālākais ir sistemātiska pacienta novēro-
šana un, ja nepieciešams, ārstēšana.
– Vai mēdz būt gadījumi, kad audzējs ir abās 
nierēs? 
M. S. – Jā, mēdz būt. Parasti tā ir viena no pazī-
mēm, kad jāsāk domāt par ģenētisku saslimšanu.
M. J. – Tāpēc labāk vērsties medicīnas iestādē, 
kur bieži veic šāda veida operācijas. Tagad mēs 
arvien lielākiem audzējiem veicam orgānu sagla-
bājošas operācijas. Tas ir ļoti svarīgi. Nevar taču 

cilvēkam izņemt ārā abas nieres! Ja tas tā notiks, 
viņš būs atkarīgs no dialīzes! Bet mēs varam no 
abām nierēm izņemt ārā audzējus. Ļoti bieži izmē-
ram nav nozīmes. Protams, ir kritiskais izmērs – 
virs 5–6 centimetriem, bet, ja vajadzīgs, arī ar 
lielākiem audzējiem nieri var saglabāt.
– Lūdzu, pastāstiet par medikamentozo tera-
piju nieru vēža gadījumā!
I. V. – Tas brīdis, kad pacientam vairs nevar līdzēt 
tikai ar operāciju vien, ir tad, kad ir attālas meta-
stāzes. Ja ir viena vai divas, it īpaši tad, ja tās ir 
plaušās, tās var veiksmīgi izoperēt, un nekāda 
papildu terapija šajā gadījumā nav nepieciešama. 
Bet tā kā parasti metastāzes ir vairākas, vienīgais, 
kā mēs varam ārstēt, ir dodot medikamentus sis-
tēmiskai, tas ir, visa organisma terapijai. Ķīmijtera-
pija tradicionālajā izpratnē, kādu parasti lieto pie 
krūts, olnīcu vai zarnu vēža, nieru vēža gadījumā 
ir neefektīva. Tāpēc ilgu laiku vienīgā ārstēšanas 
metode metastātiskiem pacientiem bija imūnte-
rapija. Imūnterapijai tiek ieteikti tikai divi medika-
menti, no kuriem viens – interferons ilgu laiku bija 
vienīgai ārstēšanas līdzeklis Latvijā. Imūnterapijas 
mērķis ir likt paša pacienta organismam cīnīties 
ar vēzi, ko panāk, paaugstinot imūnās sistēmas 
aktivitāti cīņā pret ļaundabīgajām šūnām. Rezul-
tāti diemžēl nebija īpaši labi – vidēji tikai 10–15% 
pacientu izdevās gūt atbildes reakciju. Turklāt 
tas nenozīmē, ka audzējs tiktu pilnībā izārstēts. 
Tādi gadījumi bija ļoti liels retums. Labākajā gadī-
jumā tā bija audzēja samazināšanās izmēros. Tur-
klāt šis efekts parasti nebija ilgāks par gadu vai 
diviem. Imūnterapija ir arī diezgan grūti pane-
sama daudzo blakusparādību dēļ: paaugstināta 
temperatūra, drudzis, kaulu sāpes. Tādēļ daudzi 
pacienti terapiju nespēja turpināt ilgstoši un pār-
trauca. Interferons tika lietots trīs reizes nedēļā 
zemādas injekciju veidā. Pēdējos gados, līdz ar 
jaunās – mērķa terapijas – ēras sākumu interfe-
rons vairs netiek rekomendēts kā pirmās izvēles 
medikaments metastātiska nieru vēža ārstēšanā. 
Šobrīd ir zināms, ka ir tādi audzēju veidi (viens no 
tiem ir arī nieru gaišo šūnu karcinoma), uz kuriem 
efektīvi darbojas noteikti mērķterapijas līdzekļi, 

kurus pazīst arī kā bioloģiskos medikamentus. 
Nieru vēža gadījumā tie ir angioģenēzes inhibi-
tori, kuri nomāc asinsvadu veidošanos audzēja 
vidē. Protams, atbildes reakcija arī nav simtpro-
centīga, tomēr to novēro ievērojami biežāk nekā 
pie imūnterapijas – vidēji 30% gadījumu. Pēc lite-
ratūras datiem 2008. gadā, kad vēl nebija pieejami 
jaunie medikamenti, vidējā dzīvildze metastātiska 
nieru vēža gadījumā bija mazāka par gadu, bet 
2013. gadā, līdz ar mērķterapijas sākumu, vidējā 
dzīvildze pieauga līdz 22 mēnešiem, t.i., gandrīz 
uz pusi. Šie medikamenti ir tablešu formā, tādēļ 
tie ir ērti lietojami.
M. J. – Lai vieglāk būtu saprast, varu paskaidrot, ka 
vēzis veicina asinsvadu ieaugšanu sevī. Tas sauc: 
«Nāciet mani barot!» Un ko šie preparāti dara? 
Tie bloķē asinsvadu ieaugšanu – vēzis nesaņem 
asins pieplūdumu, un bez apasiņošanas audzēji 
neattīstās. Terapijai ir savi blakus faktori – tā bojā 
arī citus orgānus, piemēram, var parādīties dažādi 
tro�kas traucējumi kājās, perifērijā u.c.
I. V. – Bet tik traki nav. Zāles visefektīvāk darbojas 
tieši audzēja vidē, kur mērķa receptoru ir visvairāk. 
Nieru vēzis no citiem ļaundabīgiem veidojumiem 
atšķiras ar to, ka tam ir bagāta asinsapgāde. Tādēļ 
angioģenēzes inhibitori (asinsvadu nomācēji) ir 
tik ļoti efektīvi tieši šī vēža gadījumā, bet stipri 
mazāk iedarbīgi citu audzēju terapijā. Biežākās 
blaknes ir paaugstināts asinsspiediens, nespēks, 
ādas izmaiņas, šķidra vēdera izeja. Tomēr, jau 
iepriekš zinot par sagaidāmajām blakusparādī-
bām, tās ir viegli kontrolējamas.
Pasaulē šie medikamenti ir labi zināmi vismaz 
septiņus, astoņus gadus, un atsevišķās valstīs pat 
ilgāk. Ir apmēram seši līdzīgas darbības prepa-
rāti. Dažās Eiropas valstīs, kurās ir brīvi pieejami 
visi, tiklīdz viens medikaments zaudē efektivi-
tāti vai izraisa nozīmīgas blaknes, to nomaina 
uz citu. Latvijā tik plašu izvēles iespēju nav, jo 
šobrīd valsts kompensē divus. Tomēr arī tas 
jāvērtē ļoti atzinīgi, jo terapijas izmaksas mērā-
mas nevis desmitos vai simtos, bet tūkstošos eiro, 
kas bez valsts �nansējuma pacientiem būtu gan-
drīz neiespējama.

M. J. – Un to apmaksā valsts. Tātad valsts tomēr 
domā par saviem iedzīvotājiem.
– Ko jūs varētu pateikt sarunas nobeigumā?
M. J. – Agrīna diagnostika ir pacientu rokās, un 
tā ir visas veiksmes pamats.
Vēl varu piebilst, ka RAKUS ir universitātes slim-
nīca, šeit notiek pētnieciskais darbs, un pieeja 
lietām ir zinātniska. Viena disertācija sakarā ar 
nieru vēzi jau ir izstrādāta, savukārt pie divām vēl 
notiek darbs. Otrs faktors – mums slimnīcā ir mul-
tidisciplināra komanda (konsilijs), kurā darbojas 
morfologs, ķirurģi, ķīmijterapeiti. Pacients uzreiz 
tiek virzīts pie konkrētā speciālista. Mēs slimnīcā 
varam sniegt pilnu ārstēšanas klāstu, turklāt zināt-
niski pamatotu un ar modernākajām metodēm 
un preparātiem, kādi Latvijā pieejami. Mēs reāli 
varam piedāvāt pacientiem labāko servisu.
M. S. – Es kā patologs varu teikt, ka šobrīd mēs 
vairāk diagnosticējam vēzi agrīnās stadijās, kad 
audzējs visbiežāk ir līdz 4 cm diametrā. Visbie-
žākā forma ir nieru gaišo šūnu karcinoma. Ne visi 
audzēji ir vienādi – tiem ir dažāda prognoze.
I. V. – Pēdējo gadu laikā nieru vēža pacientiem 
Latvijā, kuriem nav paveicies, jo slimība jau sākot-
nēji ir tālu izplatījusies vai zināmu laiku pēc ope-
rācijas attīstās metastāzes, ir gandrīz tikpat labas 
terapijas iespējas, kādas tās ir citviet pasaulē. 
Jācer, ka nākotnē šīs iespējas arvien vairāk tuvi-
nāsies Eiropā noteiktajiem standartiem.
M. J. – Terapijai jābūt pēc iespējas minimāli inva-
zīvai – pacientam pēc iespējas mazāk jācieš no 
mūsu ārstēšanas.
Nobeigumā gribu uzsvērt, ka tikai pacienti var 
pieprasīt �nansējumu savai veselībai. Ja to teiks 
tikai medicīnas darbinieki, tad mūs pārpratīs. Tas 
ir pacientu interesēs. Laba medicīna ir dārga. Visā 
pasaulē medicīnā tiek investēti milzu līdzekļi. Ja 
medicīnā neinvestēs, tad tā nevarēs attīstīties. 
Te mums ir vajadzīgs tautas atbalsts, pacienta 
atbalsts. Pacientiem ir jāiet ielās un jāpieprasa 
nauda tieši medicīnai, nevis medicīnas darbi-
niekiem. Medicīnas darbinieki tikai izpilda savu 
misiju. Tas ir viņu darbs, un viņi par to saņem algu. 
No zemā �nansējuma cieš tieši pacients.

Māris Sperga: 
«Diezgan 
liela nozīme ir 
paaugstināta 
asinsspiediena 
radītajām izmai-
ņām nierēs. Ja 
ir hipertensija, 
diezgan agrīni 
var sākties neat-
griezeniskas 
izmaiņas nieru 
audos. Tas 
ir viens no 
būtiskiem 
palaidējmehānis-
miem, lai sāktos 
nekontrolēta 
vēža šūnu vairo-
šanās un līdz ar 
to malignizācija.»Fo
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Paaugstināts asinsspiediens var bruģēt ceļu uz nieru vēzi

Ieva Vaivode: 
«Ķīmijterapija 
tradicionālajā 
izpratnē, kādu 
parasti lieto pie 
krūts, olnīcu vai 
zarnu vēža, nieru 
vēža gadījumā 
ir neefektīva. 
Šobrīd ir zināms, 
ka ir tādi audzēju 
veidi (arī nieru 
gaišo šūnu karci-
noma), uz kuriem 
efektīvi darbojas 
noteikti mērķte-
rapijas līdzekļi, 
kurus pazīst arī 
kā bioloģiskos 
medikamentus.»Fo
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Tauta unVeselība

SIGNE PLĀTE, 

onkoloģe ķīmijterapeite

Nieru vēzis nav no visbiežāk sastopama-
jiem audzēja veidiem, tādēļ par to gan 
mazāk tiek rakstīts, gan cilvēki retāk iedo-
mājas. Nieru vēzis vidēji veido tikai ap 
2% no visiem ļaundabīgajiem audzējiem. 
Lai gan ir svarīgi akcentēt, ka saslimušo 
skaits aug, un Baltijas valstīs ir augsta 
saslimstība ar nieru vēzi.

 Kā jebkura ļaundabīga audzēja gadījumā savlai-
cīgai slimības atklāšanai ir milzīga nozīme. Pirmās 
stadijas nieru vēzi ārstē operatīvā ceļā. Varētu ļoti 
vienkāršoti teikt – operācija un viss. Pēc Eiropas 
uroloģijas žurnāla datiem lokālu audzēju gadīju-
mos piecu gadu dzīvildze ir 92,8%, bet metastā-
tiskas slimības gadījumos tikai 11,9%. Operācijas 
veidi var būt vairāki. Operācijas veida izvēle ir 
atkarīga no audzēja lieluma, pacienta faktoriem – 
vecuma, blakusslimībām, ķermeņa uzbūves. 
Parasti pacientiem izņem visu nieri (nefrekto-
mija) vai daļu (rezekcija). Neatkarīgi no operāci-
jas apjoma atkopšanās periods nemēdz būt ilgāks 
par 1–2 mēnešiem. Ja pacientam nav izplatīta sli-
mība, tad ārstēšanās un pašas slimības radītais 
slogs nav liels.

Nieru audzēja diagnosticēšana
Šis ievads tiešā veidā ir mudinājums sekot 
savam veselības stāvoklim, lai medikamentozā 
terapija nebūtu nepieciešama. Protams, agrīna 
diagnostika ir saistīta ar simptomu esamību vai 
neesamību. Ja cilvēkam kaut reizi mūžā ir asins 
piejaukums urīnā, obligāti tūlīt jādodas pie 
urologa. Šādos gadījumos ir iespējamas dažā-
das saslimšanas, tomēr visbiežāk tie ir ļaunda-
bīgi audzēji nierēs, urīnpūslī vai izvadceļos. Arī 
neskaidru muguras/sānu sāpju, periodiskas 
nemotivētas temperatūras celšanās gadījumos 
nepieciešama audzēju izslēgšana.

Nieru audzēju diagnostika nav īpaši sarežģīta. 
Sijājošo diagnostiku iespējams veikt ar ultrasono-
grā�sku izmeklēšanu. Precīzai diagnozei nepie-

ciešama datortomogrā�jas izmeklēšana, kura arī 
ir pamats pirmsoperācijas stadijas uzstādīšanai 
un ārstēšanas plāna izstrādei.

Ja attīstījušās metastāzes
Medikamentozā terapija kļūst nepieciešama izpla-
tīta vai metastātiska audzēja gadījumos. Šeit sva-
rīgi akcentēt, ka pacientam jau sākotnēji var būt 
IV stadijas metastātisks audzējs, bet metastāzes 
var attīstīties arī pacientiem pēc veiksmīgas nieru 
vēža izoperēšanas un arī pēc vairākiem gadiem. 
To ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties gan pacientiem, 
gan viņu ģimenes ārstiem. Pacienti pēc nieru vēža 
izoperēšanas obligāti ir jākontrolē regulāri, pat ja 

nekādu subjektīvu traucējumu nav. Metastāzes 
ļoti bieži attīstās plaušās, kaulaudos, bet bieži arī 
aizkuņģa dziedzerī, vēdera dobuma limfmezglos. 
Praksē ir gadījumi, kad ar jau konstatētu veido-
jumu aizkuņģa dziedzerī pacientam pēc agrāk 
veiktas nieru vēža operācijas tiek atteikts nosū-
tījums uz onkoloģisku iestādi, jo aizkuņģa dzie-
dzeris nešķiet tāda organisma daļa, kur varētu būt 
metastāzes. Savlaicīga metastātiskā procesa kon-
statēšana, protams, uzlabo ārstēšanas rezultātus.

Visi pacienti, kuriem konstatēts metastātisks 
nieru vēzis, tiek izanalizēti multidisciplinārā konsi-
lijā. Multidisciplinārs konsilijs ir speciālistu kopējs 
darbs noteiktos laikos, kad konkrēta pro�la slim-
nieki tiek analizēti un kad tiek izstrādāts ārstēša-
nas plāns katram pacientam. Līdzīgas diagnozes 
pacientiem ārstēšana var atšķirties, jo plānu 
un ārstēšanas iespējas nosaka gan slimība, gan 
pacienta faktors.

Metastātiskas slimības gadījumos pamatār-
stēšanas metode ir medikamentozā terapija, bet 
to bieži kombinē ar staru terapiju uz konkrētu 
metastāžu rajoniem, metastāžu izoperēšanu vai 
citām lokālām metodēm, piemēram, radiofrek-
vences ablāciju.

Kā ārstē metastātisku nieru vēzi
Medikamentozā terapija nieru vēža ārstēšanai 
ir pārdzīvojusi vairākus posmus un pašlaik ir pil-
nībā izkristalizējusies tā sauktās mērķterapijas 
vieta un loma šīs lokalizācijas audzēju terapijā. 
Mērķterapija ir medikamentozās terapijas veids, 

kur medikaments traucē audzēja šūnai augt nevis 
ietekmējot vienkārši šūnas apvalku vai kodolu kā 
šūnu inde, bet bloķējot kādus konkrētus recepto-
rus. Mērķterapijai ir blakusparādības, bet tās nav 
tik izteiktas kā ķīmijpreparātiem.

Nieru vēža ārstēšanā pārsvarā lieto tabletē-
tas formas medikamentus, kuri ir mazo mole-
kulu tirozīnkināzes blokatori un, ļoti vienkāršoti 
skaidrojot, traucē vēža šūnu augšanu, bloķējot 
vaskulāros augšanas receptorus. Pašlaik gan 
Eiropas ķīmijterapeitu biedrības, gan Amerikas 
onkologu rekomendācijas ir noteikušas, kuri no 
šiem medikamentiem jālieto pirmie, t.i., pirmajā 
līnijā, un kuri otrās, trešās līnijas terapijā. Latvijā 
valsts apmaksāta mērķterapija ir pieejama tikai 
krūts, galvas un kakla, un nieres vēža pacientiem. 
Metastātiska nieru vēža pacienti var saņemt tera-
piju, kas ir analoga citās Eiropas valstīs nozīmē-
tai terapijai. Tas ir sasniegums, ko pacientiem 
noteikti vajadzētu novērtēt un terapiju lietot, 
regulāri iet uz kontrolēm, lai iegūtu vislabāko 
iespējamo rezultātu.

Sadarbība ar ķīmijterapeitu
Terapiju nozīmē onkologs-ķīmijterapeits un attie-
cīgi arī izraksta recepti. Medikamentiem ir 100% 
valsts kompensācija. Pašlaik pieejami divi medi-
kamenti nieru vēža terapijai. Kā jau minēju, tās ir 
tabletes. Pacientam pirmajā reizē var tikt izraks-
tīta ārstēšana uz 1–2–3 mēnešiem atkarībā no 
pacienta stāvokļa, analīzēm, prognozējamām 
blaknēm. Atkarībā no tā, kuru medikamentu 

pacientam ordinēs, tā var būt viena vai 2–4 tab-
letes dienā. Lietošanas veids – starp ēdienreizēm 
vai ēdienreizes laikā – arī būs atkarīgs no konkrētā 
izrakstītā medikamenta. Ierodoties pie ķīmijtera-
peita, būtu labi, ja pacients jau būtu uzrakstījis vai 
vismaz pārdomājis savu iepriekšējo slimību vēs-
turi un – noteikti (!) – zinātu, kādus medikamentus 
jau lieto. Ļoti svarīgi neaizmirst vairogdziedzera 
slimības, paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, 
zarnu iekaisumus. Noteikti pirmajā vizītē neva-
jadzētu kautrēties pārjautāt, ja ir kāda neskaid-
rība. Pacientam, aptiekā izņemot medikamentu, 
ir pieejama arī zāļu anotācija. Mājas apstākļos bez 
stresa un satraukuma noteikti iesaku pārlasīt lie-
tošanas veidu, nevēlamos blakusmedikamentus 
un iespējamās blakusparādības. Par tipiskajām 
blaknēm vienmēr informē ārstējošais onkologs-
ķīmijterapeits. Svarīgi arī iepriekš pārrunāt vis-
biežākās blakusparādības un pacienta rīcību, ja 
šīs blaknes attīstās.

Biežākās blakusparādības
Gribētu akcentēt ādas kopšanas nozīmi, jo bieži 
šo medikamentu lietošanas gadījumos izveidojas 
ādas bojājumi, pat plīsumi, strutaini iekaisumi. Jau 
uzsākot nieru audzēja medikamentozo terapiju, 
svarīgi ādu regulāri mitrināt – lietot mitrinošus 
krēmus, vienmēr sekot, lai āda pēc mazgāša-
nās ir labi nosusināta, vēsākos un aukstos laika 
apstākļos obligāti jānēsā cimdi atbilstoši āra 
temperatūrai, jāseko arī cimdu tīrībai, nepiecie-
šamības gadījumos jālieto pretiekaisuma krēmi, 
piemēram, Bepanthen, uzturā jālieto produkti ar 
pietiekamu A un E vitamīna daudzumu. Nepie-
ciešamības gadījumos var vērsties pie dermato-
loga, neaizmirstot informēt par audzēja esamību 
un saņemamo ārstēšanu.

Otra bieža blakusparādība ir vēdera izejas 
traucējumi. Šī blakusparādība bieži korelē ar ēša-
nas paradumiem. Jebkuram audzēja pacientam 
ir lietderīgi izanalizēt lietojamos produktus, gata-
vošanas veidu, pārtikas daudzumu, bet pacien-
tiem ar nieru vēzi, kas saņem mērķterapiju, 
tas ir jo īpaši svarīgi. Ja veidojas šķidra vēdera 
izeja, vēlams uzturā lietot rīsus, rīsu pārslu uzlē-
jumu, probiotikas, jāierobežo sakņu un svaigu 
augļu lietošana. Var rasties garšas izmaiņas, ļoti 
reti vērojams mutes dobuma iekaisums. Sva-
rīgi ir turpināt ēst sabalansētu uzturu arī garšas 
izmaiņu gadījumos. Mutes dobuma kopšana un 
stomatologa apmeklējums ir vēlams jebkuram 
audzēja pacientam neatkarīgi no tā, kādu tera-
piju viņš saņem.

No biežākām blakusparādībām vēl jāatzīmē 
arteriālā spiediena celšanās un aknu bioķīmisko 
rādītāju izmaiņas. Šo blakusparādību koriģēšana 
jāveic ar ģimenes ārsta palīdzību vai jāsaplāno 
papildu vizīte pie onkologa ķīmijterapeita.

Svarīga līdzestība
Pozitīvam rezultātam ir ārkārtīgi svarīga pacienta 
ieinteresētība, vēlme ārstēties un ticība rezultā-
tam. Tā kā Latvijā nieru vēzim ir iespējama ārstē-
šana atbilstoši pasaules standartiem, pacientu 
dzīvildzes rādītāji ir labi. Pacientiem ir jāredz mēr-
ķis – pilnas remisijas iegūšana –, un atsevišķas grū-
tības jāuztver kā solis pretim uzvarai. Ja nav iegūta 
pilna remisija, pacienti medikamentus lieto ilg-
stoši. Protams, ar laiku var iestāties zināms nogu-
rums, var mocīt kāda no blakusparādībām. Tāpēc 
ļoti svarīgi ir to pārrunāt ar ārstējošo onkologu 
ķīmijterapeitu, jo ir iespējams mainīt devas, lie-
tošanas ritmu, pat medikamentu. Metastātiska 
vēža ārstēšanā pašlaik ir lielas iespējas! Galvenais 
ir ticība un sadarbība ar ārstu!

Nieru vēža medikamentozā terapija
VĀRDS SPECIĀLISTAM

Signe Plāte: «Medikamentozā terapija nieru vēža ārstēšanai ir pārdzīvojusi vairā-
kus posmus un pašlaik ir pilnībā izkristalizējusies tā sauktās mērķterapijas vieta un 
loma šīs lokalizācijas audzēju terapijā. Nieru vēža ārstēšanā pārsvarā lieto tabletē-
tas formas medikamentus.»
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Latvijā valsts apmaksāta 
mērķterapija ir 
pieejama tikai krūts, 
galvas un kakla, un 
nieres vēža pacientiem. 
Metastātiska nieru vēža 
pacienti var saņemt 
terapiju, kas ir analoga 
citās Eiropas valstīs 
nozīmētai terapijai.
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

KRISTĪNE PASTORE

Lai gan nieru vēzis kopējā saslimstībā 
ar ļaundabīgajiem audzējiem neierin-
dojas pirmajā trijnieka, tas ir ļoti viltīgs, 
tāpēc to atklāt sākotnējās stadijās ir 
krietni sarežģīti.

Par šī ļaundabīgā audzēja ārstēšanas iespē-
jām Latvijā stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas 
onkoloģe ķīmijterapeite, Ķīmijterapijas, hema-
toloģijas un paliatīvās aprūpes nodaļas virsārste 
Zinaida Štara.

– Vai jūs varat norādīt uz iemesliem, kāpēc 
attīstās nieru vēzis?
– Nē, to es nevaru, un es domāju, ka to nevar izda-
rīt neviens ārsts – ar šo vēža formu ir līdzīgi tāpat 
kā ar jebkuru citu. Tā patiesā izcelsme nav skaidri 
zināma, tāpēc kā iespējamos veicinošos faktorus 
mēs minam nelabvēlīgus vides faktorus, smēķē-
šanu un citus.
– Bet vai jūs varat no pieredzes pateikt, vai 
nieru vēzi izdodas atklāt jau pirmajās stadijās, 
vai tomēr jau tad, kad tas ir attīstījies tālāk?
– Šī ir tā vēža forma, ko bieži atklāj jau vēlīnās sta-
dijās. Tas notiek tāpēc, ka nieru vēzis sākotnējā 
stadijā nerada nekādus simptomus – ne sāpes, ne 
arī citus, un tāpēc nav pamata to meklēt.
– Kā to var atklāt?
– Pavisam vienkārši – veicot vēdera dobuma 
izmeklēšanu ar ultrasonogrā�jas metodi, izmek-
lēt arī nieres, vai arī veicot datortomogrā�ju. 
Bet, kā jau es teicu, ja cilvēkam nekas nekaiš, 
viņam šos izmeklējumus neveic, un līdz ar to 
nieru vēzi sākotnējās stadijās atklāj ļoti reti. 
Ja tas notiek, tad to var saukt gandrīz vai par 
nejaušību. Tāpēc es gribētu mudināt ģimenes 
ārstus vismaz reizi divos gados saviem pacien-
tiem nozīmēt vēdera dobuma ultrasonogrā�ju 
un, izmeklējot citus orgānus, izmeklēt arī nieres. 
Tas būtu veids, kā nieru ļaundabīgos audzējus 
varētu atklāt sākotnējā stadijā, kas ievērojami 
atvieglotu ārstēšanu.
– Kādi simptomi mudina izmeklēt nieres un 
kas var norādīt uz nieru vēzi?
– Tie ir ļoti dažādi: sāpes, urinācijas traucējumi, 
hematūrija (asinis urīnā – aut.) un citi.
– Uzzināt diagnozi vēzis ikvienam cilvēkam 
ir psiholoģiski traumējoši, tāpēc ikviens 
vēlas zināt, cik sarežģīta būs slimības ārstē-
šana. Kā ir ar nieru vēzi – vai tas viegli pado-
das ārstēšanai?
– Protams, ka mēs nevienu ļaundabīgo audzēju 
nevaram uzskatīt par labu, taču labā ziņa nieru 
vēža gadījumā ir tā, ka šī vēža forma, ja vien nav 
izveidojušās metastāzes, samērā labi padodas 
ārstēšanai. Ja nav metastāžu, tad ārstēšana notiek, 
audzēju izoperējot, bet, ja tās jau ir konstatētas, 
tad jāķeras pie papildu terapijas.
– Ja metastāžu vēl nav un tiek veikta operā-
cija, vai tā ir liela apjoma – nieres izņemšana 
–, vai arī ir iespējams izoperēt audzēju, neiz-
ņemot nieri?
– Varianti ir dažādi. Lēmumu par to, cik liela 
apjoma operācija būs nepieciešama, pieņem 
operējošais urologs, izvērtējot audzēja lielumu 
un pacienta vispārējo stāvokli.
– Bet, ja ir jau izveidojušās metastāzes, vai tas 
nozīmē, ka ar operāciju vien nebūs līdzēts?
– Tā jau ir komplicēta situācija, kad ārstiem ir 
jāizvērtē, vai konkrētajam pacientam var vai 
nevar veikt operāciju, un šajos gadījumos ir 
jāķeras arī pie mērķterapijas. Tā ir terapija, kuras 
laikā pacients lieto speciālas zāles, kas pare-
dzētas tieši nieru vēža ārstēšanai. Latvijā mēs 

izmantojam divu veidu medikamentus. Tie abi 
ir tablešu formā, tāpēc pacienti tos var lietot 
mājas apstākļos, taču viņiem regulāri veic vese-
lības stāvokļa kontroli, lai dinamikā vērotu, kā 
notiek atveseļošanās.
– Kā notiek šī kontrole?
– Ir vairāki veidi: gan ultrasonogrā�ski, gan dator-
tomogrā�ski, gan arī veicot magnētiskās rezonan-
ses izmeklējumu. Ja pacientam kontrole ir sākta 
ar viena veida izmeklējumu, tad ar to pašu mēs 
parasti arī turpinām, lai būtu iespējams dinamikā 
izvērtēt terapijas efektivitāti.
– Vai mērķterapijai līdzīgi kā, piemēram, 
ķīmijterapijai ir arī kādas blakusparādības?
– Jā, ir. Šīs zāles ir stipras, un tāpēc mēs no blak-
nēm izvairīties nevaram. Es neslēpšu, ka dažkārt 
tās ir smagas, taču katrā gadījumā tās ir indivi-
duāli izvērtējamas un apspriežamas ar pacientu. 
Tāpēc nav viena padoma, kā tās novērst. Mēs strā-
dājam individuāli ar katru konkrēto pacientu un 
viņa blakusparādībām.
– Mērķterapija mēdz būt ilgstoša – zāles var 
nākties lietot gadiem. Vai visiem pacientiem, 
kam ir diagnosticēts nieru vēzis ar metastā-
zēm, tā ir pieejama?
– Jā, tur nav nekādu problēmu. Šī ir valsts apmak-
sāta terapija, ko bez izņēmuma saņem pilnīgi visi 
pacienti, kam tā ir nepieciešama. Turklāt, kā jau 
es teicu, mūsu valstī ir divu veidu medikamenti, 
tāpēc ārstiem ir iespēja tos vajadzības gadī-
jumā variēt.
– Vai ar šiem diviem medikamentiem arī 
pietiek? 
– Protams, mēs varētu vēlēties vairāk, lai būtu 
vēl lielāka izvēle, jo citur Eiropā strādā ar vairāku 
veidu medikamentiem, ko izmanto mērķterapi-
jai. Taču situācija arī pie mums ir apmierinoša, jo 
abi medikamenti ir pietiekami efektīvi.
– Kā šīs zāles iedarbojas uz ļaundabīgo 
audzēju un metastāzēm?

– To lietošanas gaitā gan audzējam, gan metas-
tāzēm vajadzētu samazināties vai arī stabilizēties 
– tas arī ir terapijas mērķis.
– Agrāk – pat nemaz ne tik sen – nieru vēža 
ārstēšanā pielietoja imūnterapiju. Vai mūs-
dienās tā ir pilnīgi aizmirsta, vai tomēr ir gadī-
jumi, kad izmanto arī šo ārstēšanas metodi?
– Lai arī samērā retāk nekā vēl pirms trim četriem 
gadiem, tomēr atsevišķos gadījumos to izmanto 
joprojām. Arī šo medikamentu apmaksā valsts. 
Turklāt imūnterapiju kā vienu no nieru vēža ārs-
tēšanas metodēm joprojām izmanto ne tikai pie 
mums Latvijā, bet arī citur pasaulē.
– Ja cilvēkam vienreiz ir izoperēts vēzis, 
aktuāls ir jautājums, vai tas nevar atkārto-
ties? Kā šai ziņā ir ar nieru vēzi?
– Tieši tāpat kā ar citas lokalizācijas ļaundabī-
gajiem audzējiem, kas var atkārtoties, arī nieru 
vēzis šajā ziņā nav izņēmums. Tāpat kādu laiku 
pēc audzēja izoperēšanas var izveidoties arī 
metastāzes. Tāpēc ir svarīgi regulāri kontrolēt 
veselība stāvokli, gan lai konstatētu uzlaboju-
mus, gan nepalaistu garām brīdi, kad rodas 
kādi sarežģījumi.
– Cik ilgs ir atveseļošanās laiks?
– Katram pacientam tas ir atšķirīgs. Pēc operāci-
jas, ja nav metastāžu un nav nepieciešama mērķ-
terapija, viss ir atkarīgs gan no veiktās operācijas 
apjoma, gan pacienta vispārējā veselības stāvokļa. 
Ja ir metastāzes un nepieciešama mērķterapija, 
varianti ir ļoti dažādi. Ja pacients labi panes medi-
kamentus, viņam var nebūt nekādu traucējumu 
un ierobežojumu. Ja rodas sarežģījumi un ir bla-
kusparādības, situācija var būt grūtāka.
– Kā šī ārstēšanās iespaido cilvēka turpmāko 
dzīvi: spēju strādāt, fiziskās aktivitātes un dzī-
ves kvalitāti kopumā?
– Ir jārēķinās, ka, uzsākot lietot medikamentus, 
būs pielāgošanās laiks, kas citam būs vieglāks, 
citam grūtāks. Kad šis pārejas posms ir pārvarēts, 

pārsvarā pacientam nav nekādu īpašu ierobežo-
jumu. Viņš var turpināt strādāt, var nodarboties ar 
savām ierastajām �ziskajām aktivitātēm un darīt 
visu pārējo, ko darījis līdz šim. Runājot par �ziska-
jām aktivitātēm, es gribu uzsvērt, ka ārstēšanās 
laikā tās pat ir nepieciešamas. Kaut vai minimālā 
apmērā. Protams, nevajag pārspīlēt un nodarbo-
ties ar �ziski ļoti smagiem un intensīviem sporta 
veidiem un mēģināt sasniegt rekordus. Tas gan 
nebūs lietderīgi, bet savas ikdienā ierastās aktivi-
tātes noteikti nevajag atmest. Drīzāk pat ir apsvei-
cami, ja cilvēks atveseļošanās laikā iepazīstas ar 
kustību prieku. Protams, kontrolējot savu labsajūtu.
– Kritisku veselības sarežģījumu gadījumos 
cilvēki dažkārt pilnībā maina savu dzīves-
veidu, un šajā komplektā ietilpst arī ēdien-
kartes maiņa. Vai, jūsuprāt, pacientam, kam 
diagnosticēts nieru vēzis, ir pamats no kādiem 
konkrētiem produktiem atteikties un kādiem 
citiem pastiprināti pievērsties, cerot, ka tādā 
veidā vēzis pazudīs?
– Ēst veselīgi, lietot uzturā pietiekami daudz dār-
zeņu vienmēr ir gan veselīgi, gan ieteicami. Tas 
nāk par labu jebkuram. Taču norādīt uz kādiem 
konkrētiem produktiem, ko vajadzētu vai neva-
jadzētu lietot ne tikai nieru vēža slimniekiem, bet 
cilvēkiem, kam ir konstatēts jebkādas lokalizāci-
jas vēzis, es gan nevaru, un to nevar neviens spe-
ciālists pasaulē. Ja kaut kas tāds būtu atklāts, tad 
mums vairs nebūtu problēmu ar vēža ārstēšanu. 
Cilvēki izslēgtu no ēdienkartes sliktos produk-
tus un iekļautu labos, un problēma būtu atrisi-
nāta! Vienīgais, ko es šeit varētu piebilst, ir tas, ka 
nevajag pārspīlēt ar sāls un sāli saturošu garšvielu 
lietošanu. Lai gan tas attiecas gan uz nieru slim-
niekiem, gan jebkuru citu cilvēku.
– Vai tomēr jums būtu kādi ieteikumi dzī-
vesveida organizēšanā, lai bez tā, ka tiek lie-
toti medikamenti, cilvēks arī pats sev kaut 
kā palīdzētu?
– Noteikti tās ir jau manis pieminētās �ziskās akti-
vitātes. Vēl es gribētu mudināt atteikties no smē-
ķēšanas, kas var veicināt nieru vēža attīstību. Ja 
vien cilvēkam ir iespēja, ārstēšanās laikā būtu ļoti 
vērtīgi apmeklēt psihoterapeitu, jo ir ļoti svarīgi, 
lai �ziskā un emocionālā labsajūtu būtu līdzsvarā. 
It kā cilvēkam šķiet, ka viņš pats saviem spēkiem 
tiek galā ar situāciju, tomēr terapija ir ilga, un tas 
atstāj iespaidu uz emocionālo labsajūtu, bet tuvi-
nieku atbalsts ne vienmēr ir pietiekams. Ja cilvēks 
jūtas labi ne tikai �ziski, bet arī emocionāli, viņš 
jūtas labi kopumā, un tad viņš arī labi izgulēsies, 
pareizi ēdīs, aizies uz koncertu vai teātra izrādi. 
Tas viss lieliski veicina atveseļošanos.
– Lai gan veselības stāvokļa kontroli vēža slim-
niekiem veic onkologs, liela loma viņu ārs-
tēšanā ir arī ģimenes ārstam. Vai, jūsuprāt, 
viņi ir pietiekami zinoši par nieru vēža ārstē-
šanas iespējām?
– Situācijas ir ļoti dažādas. Es esmu piedzīvojusi 
gan ļoti labus piemērus, gan arī sarežģītākus. Taču 
es gribu teikt tā: viss ir atkarīgs no ģimenes ārsta 
paša vēlēšanās būt zinošam ne tikai šajā, bet arī 
citās jomās. Vēža slimnieku veselības stāvokli kon-
trolē onkologs, taču pacienti visbiežāk ir gados 
vecāki cilvēki, kam onkoloģiskā diagnoze ir viena 
no vairākām. Visbiežāk viņiem ir arī sirdsdarbības 
problēmas, cukura diabēts un citas slimības. Tad 
nu ģimenes ārstam ir jāsaprot kopējā situācija un 
jābūt atbalstam, palīgam un padomdevējam. Bet 
tās zināšanas, kas ģimenes ārstiem būtu nepiecie-
šamas par vēža slimnieku ārstēšanu, nemaz nav 
tik neaptveramas un sarežģītas, turklāt notiek 
arī dažādi kursi un semināri, kuros runā par šīm 
tēmām. Tāpēc viss ir atkarīgs no tā, cik un ko katrs 
ģimenes ārsts grib dzirdēt un zināt.

Nieru vēzis – viltīgs, bet veiksmīgi ārstējams
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Onkoloģe ķīmijterapeite Zinaīda Štara norāda: katrs pacients un viņa gadījums ir 
ļoti individuāls, tāpēc arī ārstēšanās un atveseļošanās ir atšķirīga.



22

Tauta unVeselība

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

KRISTĪNE KLAUZE

Nieru funkcija ietekmē visas mūsu orga-
nisma sistēmas, tādēļ ir svarīga savlaicīga 
nieru slimību diagnostika un nekavējoša 
ārstniecības uzsākšana. Pacientam jābūt 
disciplinētam un precīzi jāievēro speciā-
listu rekomendācijas. Tad arī ārstēšana 
būs sekmīga.

Vairāk par to sarunā ar Ziemeļkurzemes reģionā-
lās slimnīcas nefroloģi Lindu Mičuli.

Kad pacientam būtu jāsāk domāt par nefro-
loga konsultācijas nepieciešamību?
– Gan pacientam, gan arī ģimenes ārstam par 
nefrologa konsultācijas nepieciešamību būtu 
jāsāk domāt, ja ir bijušas kādas nieru slimības 
anamnēzē, ir iedzimtas vai iegūtas nieru kaites. 
Vismaz reizi gadā pie ģimenes ārsta būtu jākon-
trolē kreatinīna un hemoglobīna līmenis asinīs. Ja 
šie rādītāji pasliktinās, tad jāvēršas pie nefrologa. 
Tāpat regulāra kontrole vajadzīga arī pacientiem 
ar paaugstinātu asinsspiedienu un pirmā vai otrā 
tipa cukura diabētu.
– Kādas ir nieru saslimšanas pazīmes?
– Viena no pirmajām pazīmēm ir nepieciešamība 
urinēt naktīs, jo nieres zaudē spēju koncentrēt 
urīnu. Tāpat var parādīties nespēks, nogurums, 
neizskaidrojams vājums, nepamatota anēmija, 
kas nav saistīta ar dzelzs vai B12 vitamīna de�-
cītu. Var būt arī nieze, sausa āda, trausli nagi un 
mati, sāpes kaulos. Var parādīties arī nemierīgo 
kāju sindroms, kad naktīs grūti nogulēt, jo tirpst 
vai dedzina kājas un ir vēlme tās nepārtraukti kus-
tināt. Pašas nieres jau nesāp, tāpēc precīzi nieru 
mazspējas diagnozi mēs varam noteikt tikai pēc 
analīžu rezultātiem.
– Kas pacientam ir jādara, kad ir noteikta hro-
niskas nieru slimības diagnoze?
– Vispirms ir jānoskaidro, kāda ir slimības stadija, 
un atkarībā no tā arī jārīkojas. Otrajā un trešajā sta-
dijā pacientam būtu jāievēro nefrologa, ģimenes 
ārsta un citu speciālistu rekomendācijas. Viņam 
ļoti rūpīgi jāārstē pamatslimība, jālieto visi medi-
kamenti, ko nozīmējis ģimenes ārsts, kardiologs 
vai endokrinologs. Rūpīgi jākontrolē asinsspie-
diens, jāseko līdzi cukura līmenim un holesterī-
nam. Jāievēro veselīgs dzīvesveids, pareizs uzturs, 
jāatsakās no pārmērīgas alkohola lietošanas, kate-
goriski vajadzētu atteikties no smēķēšanas, kas ir 
viens no nieru mazspējas iemesliem. Nevajadzētu 
bez ārsta nozīmējuma lietot medikamentus, it 
sevišķi pretsāpju. Arī �ziskās aktivitātes var uzla-
bot nieru veselību. Ceturtajā stadijā, kad pacients 
tiek gatavots dialīzei, vislielākā vērība jāpievērš 
tieši pareizam uzturam.
– Kādas būtu galvenās uztura rekomendāci-
jas nieru slimniekam?
– Cilvēki mēdz iekrist galējībās – daļa vispār neie-
vēro pareiza uztura pamatprincipus, bet citi par 
daudz pārspīlē un pilnībā atsakās, piemēram, no 
olbaltumvielu uzņemšanas, kas arī nav pareizi, jo 
tādējādi mēs tikai zaudējam muskuļu masu un 
pavājinām imunitāti. Jā, kreatinīns varbūt vairs 
nepieaug, bet tas mums nekādi neuzlabo glome-
rulārās �ltrācijas ātrumu. Tāpēc pacientam ir jāie-
robežo sāls lietošana, produkti, kas satur daudz 
kālija, jo ļoti bieži viņiem ir paaugstināts kālija 
līmenis. Tas nozīmē, ka pēkšņi kļūst aizliegtas vīn-
ogas, kas likās tik labas sirds veselībai, aizliegti 
kļūst banāni, žāvētie augļi. Pacientam arī jāseko 
līdzi, kāds ir viņa fosfora līmenis, par ko daudzi 
vispār nedomā. Daudz fosfora satur visi piena 
produkti, gaļa un zivis. Paaugstināts un nekon-
trolēts fosfora līmenis noved pie pārkaļķotiem 

asinsvadiem, veicina dažādu sirdskaišu attīstību 
un skeleta muskulatūras sistēmas bojājumus.
– Vai ir kādi nosacījumi šķidruma uzņemšanai?
– Pacientiem visgrūtāk ir ievērot pareizu šķid-
ruma uzņemšanas balansu. Pārmērīga šķidruma 
lietošana noved pie tūsku progresēšanas, arte-
riālā spiediena paaugstināšanās un tālāk arī akūtu 
sirds un nieru bojājumu attīstības. Nefrologiem 
uzņemamā šķidruma daudzumam ir zelta stan-
darts – diennakts urīna apjoms plus 500 ml. Bet 
ir jāatceras, ka arī ēdiens satur šķidrumu, tostarp 
dārzeņi, augļi, zupas, saldējums un tamlīdzīgi.
– Kādas citas orgānu sistēmas tiek skartas hro-
nisku nieru slimību pacientiem?
– Ja mūsu organismā apstājas kaut viena sistēma, 
cieš arī visas pārējās, jo mēs esam vienots vese-
lums. Nieres nav tikai attīrošā sistēma, kas ražo 
urīnu, izvada lieko šķidrumu un vielmaiņas gala-
produktus. Nieres ir ļoti aktīvs endokrinoloģisks 
orgāns, kas piedalās insulīna vielmaiņā, ar urīnu 
izvada ārā lieko insulīnu. Līdz ar to nieru mazspē-
jas gadījumā rodas tā saucamā hiperinsulinēmija, 
kas pati par sevi var veicināt otrā tipa cukura dia-
bēta attīstību. Nieres arī pašas aktīvi ražo hormo-
nus, tostarp eritropoetīnu, kas nodrošina sarkano 
asinsšūnu sintēzi kaulu smadzenēs, līdz ar to nor-
mālu eritrocītu un hemoglobīna līmeni, kas tālāk 
nodrošina visu orgānu audu sistēmu apgādi ar 
skābekli. Tāpat nieres ražo tādu hormonu kā kal-
citriolu jeb aktivizēto vitamīnu D. Kalcitriola recep-
tori ir visā mūsu organismā – acīs, asinsvados, 
muskuļos, sirdī, kaulos, vairogdziedzerī un citur. 
Ja mums trūkst kalcitriola, tad organismā rodas 
sekundārais hiperparatireoīdisms, kura ietekmē 
kauli zaudē kalciju, asinīs veidojas paaugstināts 
kalcija–fosfora kopprodukts, kas izgulsnējas mūsu 
asinsvados, ietekmējot asinsvadu sieniņu elastību. 
Tāpat tie var izgulsnēties sirds vārstuļos, radot 
sirdskaites, bet kauli, zaudējot kalciju, kļūst trausli 
un rodas tā saucamais renālās osteodistro�jas 
sindroms. Nieres regulē arī mūsu asinsspiedienu. 
Ja tas būs paaugstināts, cietīs kardiovaskulārā 

sistēma. Tāpēc var teikt, ka nieru funkcija ietekmē 
visu mūsu organismu kopumā.
– Kādos gadījumos pacientam tiek uzsākta 
dialīze? 
– Pacientam dialīze tiek uzsākta tad, kad sākušās 
urēmiskās komplikācijas, ja glomerulārās �ltrā-
cijas ātrums ir zem 15ml/min vai cukura diabēta 
gadījumā zem 20. Citreiz dialīzi sāk, ja pacientam 
ir nekontrolējami augsts arteriālais asinsspiediens, 
tūskas, kas nepadodas ārstēšanai ar urīndzenoša-
jiem līdzekļiem, ir sākusies smadzeņu vai plaušu 
tūska, ko mēs nevaram ārstēt ar citām metodēm, 
vai ja pacientam ir augsts kālija līmenis, ir sākusies 
vemšana urēmisko toksīnu dēļ.
– Ir vairāki dialīzes veidi. Kādu jūs izvēla-
ties biežāk?
– Latvijā ir pieejami visi trīs nieru aizstājterapijas 
veidi – hemodialīze, peritoneālā dialīze un nieru 
transplantācija. Terapijas izvēle ir pacienta un nefro-
loga sadarbības jautājums. Ideāls variants būtu, ja 
pacients nefrologa redzeslokā nonāktu gadu vai 
vairāk pirms iespējamās dialīzes uzsākšanas. Līdz ar 
to viņš būtu psiholoģiski un medicīniski tai sagata-
vots. Viņš jau būtu iepazinis visus nieru aizstājtera-
pijas plusus un mīnusus un izvēlējies piemērotāko 
savam dzīvesveidam, sociālekonomiskajiem un 
ģimenes apstākļiem. Ir gadījumi, kad pacients vēlas 
izmantot peritoneālo dialīzi, ko viņš pēc apmācības 
varētu veikt pats mājas apstākļos. Taču, ja viņam 
iepriekš notikušu vēdera dobuma operāciju dēļ 
ir izveidojušies saaugumi, tā nav iespējama. Tādā 
gadījumā viņam ir jāveic hemodialīze, trīs reizes 
nedēļā dodoties uz seansu hemodialīzes centrā. 
Latvijā ir ļoti labs hemodialīžu centru tīkls. Piemē-
ram, Kurzemē vien hemodialīze ir pieejama Vents-
pilī, Talsos, Liepājā, Saldū, Kuldīgā un Tukumā.
Protams, vislabākā ir nieru transplantācija, kas 
pacientam nodrošina vislabāko turpmākās dzīves 
kvalitāti. Bet ne vienmēr to var veikt, jo nepietiek 
donoru nieru. Tāpēc aizvien vairāk attīstās dzīvo 
donoru kustība, kad ģimenes locekļi nieri ziedo 
savam tuviniekam.

– Vai dialīzei mēdz būt blakusparādības?
– Jebkura ārstniecības procedūra ir saistīta ar zinā-
miem riskiem, un var rasties blakusparādības. Vis-
pirms tās ir neērtības, jo pacients ir atkarīgs no 
dažādām tehnoloģijām, medicīnas personāla, viņš 
nevar brīvi plānot savu laiku, jo ir pakļauts regu-
lārai dialīzei. Līdz ar to blakusparādības var būt 
psiholoģiskas – noslēgtība, depresija un nervozi-
tāte. Protams, arī dialīzes seanss kā tāds var izrai-
sīt asinsspiediena svārstības, glikozes un kalcija 
līmeņa izmaiņas. Bet to parasti nefrologs novēro 
un novērš ar dažādu medikamentu palīdzību vai 
dialīzes modi�kācijām. Visbiežāk tādas blakuspa-
rādības kā arteriālā spiediena svārstības, kalcija 
un glikozes līmeņa krišanās ir atkarīgas no paša 
pacienta, kā viņš ir dzīvojis starp dialīžu seansiem: 
vai ir ievērojis diētu, rekomendācijas šķidruma 
uzņemšanā, medikamentu lietošanā. Bieži tieši 
līdzestības trūkums no pacienta puses veicina 
dialīzes blakusparādību veidošanos.
– Vai Latvijā cilvēki bieži saslimst ar nieru 
slimībām? 
– Pacientu skaits, kas saņem nieru aizstājterapiju, 
ar katru gadu dramatiski pieaug ne tikai Latvijā, 
bet arī visā pasaulē. Kaut arī pacientu skaits aug, 
nefrologu skaits pēdējos 30 gados nav būtiski 
mainījies. Tādējādi kļūst arvien grūtāk apmieri-
nāt nepieciešamību pēc nefrologu konsultācijām. 
Vidēji gadā Latvijā tiek veiktas 75 nieru transplan-
tācijas. Latvijā ir ļoti laba nieru transplantācijas 
programma, bet to limitē donoru orgānu un valsts 
�nansējuma trūkums. Uzskatu, ka nieru transplan-
tācijas no valsts puses nedrīkst limitēt, it īpaši, ja 
ir atrasts donors. Tas ir absurds. Turklāt ilgtermiņā 
nieru transplantācija ir vislētākā no nieru aizstājte-
rapijas metodēm. Pirmajā mirklī tas izmaksā dār-
gāk, bet piecu gadu termiņā, ja parēķina, cik valstij 
izmaksā hemodialīze un anēmijas terapija, ietau-
pījumi ir ļoti ievērojami. Turklāt cilvēkam ievēro-
jami uzlabojas dzīves kvalitāte, viņš var atgriezties 
darba tirgū un kļūt par nodokļu maksātāju, nevis 
tikai tērētāju.
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Linda Mičule: «Nieres nav tikai attīrošā sistēma, kas ražo urīnu, izvada lieko šķidrumu un vielmaiņas galaproduktus. Tās aktīvi 
ražo hormonus, tostarp eritropoetīnu, kas nodrošina sarkano asinsšūnu sintēzi kaulu smadzenēs, līdz ar to normālu eritrocītu 
un hemoglobīna līmeni, kas tālāk nodrošina visu orgānu audu sistēmu apgādi ar skābekli.»

Pacienta līdzestība nieru veselībai
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Jau vairākus gadus sabiedrība aktīvi pie-
vērš uzmanību krūts vēzim un agrīnai tā 
diagnostikai. Ne velti popularitāti ieman-
tojušas rozā lentītes, kas simbolizē cīņu 
pret krūts vēzi. Citādi ir ar olnīcu vēzi. 
Tas vēl joprojām tiek uzskatīts par kluso 
slepkavu, kam nav specifisku simptomu. 
Līdz ar to tas bieži tiek diagnosticēts vēlī-
nās stadijās.

Vairāk par olnīcu vēža izplatību, diagnostiku un 
ārstēšanu stāsta Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas 
centrs onkoloģe ķīmijterapeite Žanete Zvirbule.

– Cik bieži sievietēm Latvijā tiek diagnosti-
cēts olnīcu vēzis?
– Pērn Latvijā reģistrēti 285 jauni gadījumi, no 
kuriem gandrīz trešajai daļai pacientu olnīcu 
vēzis konstatēts trešajā, bez 55 sievietēm – cetur-
tajā stadijā.
– Cik izplatīts tas ir, salīdzinot ar citām onko-
loģiskām saslimšanām?
– Kā zināms, pirmajās vietās Latvijā sieviešu vidū 
ir saslimstība ar krūts, ādas, zarnu un plaušu vēzi, 
un tad seko olnīcu vēzis. Sieviešu vidū olnīcu vēzis 
nav tik izplatīts kā krūts vēzis, kas pagājušā gadā 
tika reģistrēts 1171 reizi.
– Olnīcu vēzis parasti skar tikai vienu olnīcu, 
vai arī mēdz būt gadījumi, kad tas ieperinā-
jies abās?
– Viss ir atkarīgs no tā, cik stipri vēzis izplatījies. 
Olnīcu vēzim ir slēpta gaita, tāpēc visbiežāk tas 
par sevi liek manīt vēlīnā stadijā, tāpēc sieviete 
pie ārsta nonāk tad, kad izmaiņas ir arī ārpus olnī-
cām. Pirmajās divās stadijās to parasti diagnosticē 
nejaušos gadījumos, ārstējot citu slimību. Tā ir tā 
dēvētā «nejaušā atrade».
– Kālab tā? Ja sieviete reizi gadā apmeklē savu 
ginekologu, kā tam vajadzētu būt, vai ārsts 
jau laikus nevar pateikt, ka kaut kas nav kār-
tībā ar vienu vai abām olnīcām?
– Protams, ja sieviete tiešām regulāri apmeklē 
savu ginekologu, tas palielina iespēju, ka olnīcu 
vēzis tiks atklāts sākotnējās stadijās. Tāpēc viens 
no galvenajiem priekšnoteikumiem ir regulāri 
doties pie ginekologa. Taču olnīcu vēzis ir viltīga 
onkoloģiska saslimšana: paciente var aiziet pie 
ginekologa, ārsts var neko neatrast, bet jau pēc 
pāris mēnešiem olnīcu vēzis var būt pēdējās sta-
dijās. Kā jau uzsvēru iepriekš, tas laikus nedod 
par sevi nekādus signālus. Nereti to atklāj vien 
tad, kad tas ir izplatījies pa vēderplēvi, limfmez-
gliem, vēderā uzkrājas šķidrums. Agrīnā stadijā 
šo vēzi konstatēt ir ļoti grūti, jo tas lokalizējies 
olnīcā un ir mazs. To dažreiz var redzēt ar sono-
grā�jas palīdzību. Tāpēc ir pozitīvi, ka arvien vai-
rāk ginekologu apskatēs izmanto šo izmeklējuma 
metodi. Bet arī tad pastāv varbūtība, ka ārsts var 
vēzi neieraudzīt.
– Jūs minējāt sonogrāfiju. Kā vēl olnīcu vēzi 
var diagnosticēt?
– Visbiežāk vēlīnās stadijās to konstatē tad, kad 
pacientei sākas sūdzības, kas sākotnēji nemaz 
neasociējas ar olnīcu vēzi. Pacientei var parādīties 
neskaidras sāpes vēderā, ascīts (šķidruma uzkrāša-
nās vēdera dobumā), vēdera pūšanās, smaguma 
sajūta pēc ēšanas, agra sāta sajūta, vēdera izejas 
traucējumi. Šīs ir it kā ar ginekoloģiju nesaistītas 
sūdzības. Ja pacientei ir kāda no minētām sūdzī-
bām, kas viņai ilgstoši traucē dzīvot, viņa dodas 
pie ārsta vai pat sauc ātro palīdzību, un tieši tādā 
veidā olnīcu vēzis bieži tiek atklāts.

– Ja paciente neizsauc ātro palīdzību vai 
neaiziet pie ginekologa, bet ar minētajām 
sūdzībām dodas pie ģimenes ārsta, vai viņš 
aizdomāsies pareizā virzienā?
– Zinošs ģimenes ārsts sievieti nosūtīs vai nu 
pie ginekologa, vai uzreiz uz Onkoloģijas cen-
tru. Tāpat primārās aprūpes vietās bieži asinīs 
nosaka speci�sko audzēja marķieri CA125, kas 
tieši var norādīt uz olnīcu vēža esamību.
– Ja laikus neuzstāda pareizu diagnozi, jo sie-
viete sūdzas par zarnu trakta darbības trau-
cējumiem vai vēdera pūšanos, un ārsts viņai 
izraksta medikamentus šo simptomu mazi-
nāšanai, viss process var ievilkties.
– Tieši tā reizēm notiek. Tāpēc ir ļoti slikti, ja pri-
mārās aprūpes ārsts nenojauš, ka vainīgs varētu 
būt olnīcu vēzis un neaizsūta pacienti pie gine-
kologa vai uz sonogrā�ju.
– Kā jums šķiet, cik izglītoti attiecībā uz olnīcu 
vēzi ir ģimenes ārsti?
– Ģimenes ārsti tiek izglītoti, bet slimības speci-
�ka ir sarežģīta un sūdzībām bieži nav ginekolo-
ģiska rakstura.
– Ja paciente nonāk pie onkologa ar aizdo-
mām par olnīcu vēzi, kas tālāk viņu sagaida?
– Paciente nonāk pie onkoginekologa, kurš 
veic tālāku izmeklēšanu. Ja nav šaubu par to, 
ka tas tiešām ir olnīcu vēzis, sieviete tiek nosū-
tīta uz operāciju, ko arī veic onkoginekologs. 
Ja ir tikai aizdomas, bet nav simtprocentīgas 
pārliecības par olnīcu vēzi, tiek veikti papildu 
izmeklējumi (audzēja marķieri asinīs, radioloģis-
kie izmeklējumi).
Olnīcu vēzim ir svarīgi izņemt pēc iespējas vairāk 
audzēja masas. Protams, nereti visu izņemt nevar, 
kaut kas tomēr paliek. Tālākā slimības prognoze, 
dzīvildze ir atkarīga no tā, kā operācija izdevusies. 
Pēc operācijas (arī gadījumos, kad ir pārliecība, ka 

viss audzējs ir izņemts) neatkarīgi no vēža stadijas 
paciente saņem ķīmijterapiju.
– Cik daudzām sievietēm izdodas izārstēties, 
bet cik daudzām nepalīdz arī ķīmijterapija?
– Tik precīzas statistikas mums nav. Protams, ir 
atšķirība starp pirmo, otro, trešo un ceturto olnīcu 
vēža stadiju. Pirmajai un otrajai slimības stadijai 
dzīvildze atšķiras no trešās un ceturtās stadijas. 
Arī trešās, ceturtās stadijas pacientēm pēc ķīmij-
terapijas ir ļoti lielas iespējas izārstēties. Pabeidzot 
ķīmijterapijas kursu, nepieciešama regulāra kon-
trole pie onkologa, jo slimība var atgriezties pēc 
viena, diviem un vairāk gadiem.
Piemēram, nesen konsilijā runājām ar pacienti, 
kurai slimība ir atjaunojusies pēc trīsdesmit 
gadiem! Visu šo laiku viņa ir bijusi vesela.
Protams, ja sievietei olnīcu vēzis ir ceturtajā stadijā 
ar izmaiņām plaušās un citur, iespēja izārstēties 
samazinās. Tajā pašā laikā gribu uzsvērt, ka olnīcu 
vēzis ir ļoti jutīgs pret ķīmijterapiju, tāpēc dažreiz 
pat slimībai ceturtajā stadijā ir samērā labi rezul-
tāti. Pacientei ar olnīcu vēzi jārēķinās, ka visu mūžu 
būs jābūt onkologa vai onkoginekologa uzrau-
dzībā. Kolīdz slimība sāk aktivizēties, pacientei 
nepieciešama ķīmijterapija. Ārstēšanas iespējas 
ir plašas – iespējams pielietot dažādas terapijas 
līnijas. Protams, nav viegli saņemt ķīmijterapiju, 
bet rezultāti ir tiešām labi.
– Kāda ir starpība starp olnīcu vēzi trešajā un 
ceturtajā stadijā?
Pie olnīcu vēža trešā stadija no ceturtās atšķiras 
tikai ar to, ka ceturtajā slimība jau ir izgājusi ārpus 
vēdera dobuma – ir izmaiņas plaušās, kaulos, var 
būt pleirīts u.c.
– Kādā vecumā sievietēm visbiežāk tiek 
atklāts olnīcu vēzis?
– Tad, kad ir iestājusies menopauze, tātad pēc 
50–55 gadu vecuma. Tas saistīts ar hormonālā 

līmeņa un olnīcu funkciju izmaiņām, līdz ar to šī 
slimība izpaužas biežāk. Taču jāatzīst, ka no olnīcu 
vēža nav pasargātas arī gados jaunas sievietes.
– Kas varētu būt olnīcu vēža rašanās cēlonis?
– Nevienam vēzim nav īsti zināms cēlonis. Bet ir 
dažādi pētījumi. Pēdējo gadu atklājumi liecina, ka 
vainojams var būt ģenētiskais faktors. Sievietēm, 
kurām ir konkrēta gēna (BRAC1 un BRAC2 – gēni, 
kas ražo audzēja attīstību ierobežojošus prote-
īnus) mutācija, ir daudz lielāka iespēja saslimt gan 
ar krūts, gan olnīcu vēzi. Zināms, ka 10% olnīcu 
vēžu ir pārmantoti. Pacientei ar gēnu mutāciju var 
būt gan olnīcu vēzis, gan krūts vēzis.
– Sievietes, izlasot šo rakstu, var sākt aizdo-
māties, kāpēc viņām riskēt ar savu veselību! 
Ja menopauze ir sākusies, varbūt drošības 
labad izgriezt olnīcas? Kā jūs skatāties uz 
šādu situāciju?
– Pasaulē šobrīd ir tāda tendence. Kā mēs jau 
zinām, populārā aktrise Andželīna Džolija, izda-
rot ģenētiskās analīzes un ņemot vērā saslimšanas 
gadījumus ģimenē, amputēja krūtis, kā arī izope-
rēja olnīcas un olvadus. Pētījumi un klīniskie novē-
rojumi gan liecina, ka šādas radikālas operācijas 
simtprocentīgi nepasargās no vēža. Ir iespējams, 
ka olnīcas būs izgrieztas, bet to vēža šūnas parā-
dīsies vēderplēvē vai kur citur. Šādas operācijas 
nekur pasaulē nav ārstēšanas standarts.
– Vai Latvijā arī ir pieejamas tādas ģenē-
tiskās analīzes, kādas tika veiktas Andželī-
nai Džolijai?
– Latvijā BRAC1 un BRAC2 gēna mutācijas noteik-
šana tiešām ir pieejama, un uz šo analīzi var nosū-
tīt jebkurš ģimenes ārsts.
– Kādi šobrīd ir jaunumi ir olnīcu vēža terapijā?
– Arvien plašāk olnīcu vēža terapijā tiek lietoti 
angioģenēzes inhibitori – medikamenti, kas iero-
bežo audzēju apasiņojošo asinsvadu veidošanos, 
samazina tam asinsapgādi un līdz ar to palēnina 
audzēja šūnu augšanu. Preparāts tiek pievienots 
ķīmijterapijai. Šiem preparātiem ir labi rezultāti, 
un tie ir iekļauti Eiropas un pasaules vadlīnijās. Vie-
nīgi Latvijā tos valsts vēl neapmaksā. Otrs revo-
lucionārs jaunums, kas tagad ir reģistrēts Eiropā, 
ir polimerāzes inhibitori, kuri tieši darbojas uz 
audzēju šūnām, kurām ir BRAC1 un BRAC2 gēnu 
mutācija. Medikaments ir ar ļoti smalku darbības 
mehānismu. Ja šīs gēnu mutācijas nav, tad gan 
sievietēm jaunās zāles neiedarbosies.
– Kas ir jādara sievietēm, kuras rūpējas par 
savu veselību, lai būtu pārliecinātas, ka viņām 
nav olnīcu vēža?
– Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem – regu-
lārs ginekologa apmeklējums. Protams, ir sva-
rīgi laikus reaģēt, ieklausīties savā organismā, it 
īpaši, ja ir nelabvēlīga ģimenes anamnēze. Ja ir 
kādas sūdzības, nevajag cerēt, ka tās pāries, bet 
laikus jāiet pie ginekologa vai ģimenes ārsta. Lai 
gan, kā jau es teicu, olnīcu vēzis ir viltīgs, un tas 
mēdz parādīties arī sievietēm, kuras ļoti rūpējas 
par savu veselību.
– Ko jūs varētu novēlēt visām sievietēm?
– Regulāri apmeklēt ginekologu, ģimenes ārstu, 
veikt ārstu nozīmētos izmeklējumus. Ir grūti, bet 
tomēr nevajag baidīties no onkoloģiskas diag-
nozes, vairīties no tās. Jo ātrāk sieviete atnāks, 
jo audzēja stadija būs mazāka, un izārstēšanās 
iespējas būs daudz lielākas. Bailēs no onkoloģis-
kas diagnozes cilvēki dažkārt aizbrauc pie kāda 
dziednieka, bet nenāk uz Onkoloģijas centru. 
Tas situāciju un izredzes padara sliktākas, tāpēc 
aicinu sievietes atvēlēt laiku sev, ieklausīties sevī 
un saprast, ka onkoloģiska saslimšana nav nolem-
tība, tā ir tāda pati slimība kā citas – kardioloģis-
kas vai nervu slimības.

Olnīcu vēzis – viltīgs un kluss
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Žanete Zvirbule: «Olnīcu vēzim ir slēpta gaita, tāpēc visbiežāk tas par sevi liek manīt 
vēlīnā stadijā. Tāpēc sieviete pie ārsta nonāk tad, kad izmaiņas ir arī ārpus olnīcām. Pir-
majās divās stadijās to parasti diagnosticē nejaušos gadījumos, ārstējot citu slimību.»
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AKTUĀLI

TOMS ZVIRBULIS

Ir pagājis novembris, ko visā pasaulē 
atzīmē kā Movember jeb ūsu audzēšanas 
mēnesi. Šajā laikā vīrieši tiek mudināti 
pārbaudīt savu veselības stāvokli, īpašu 
uzmanību pievēršot prostatai. Viena no 
slimībām, kura skar tieši prostatu, ir lab-
dabīga prostatas hiperplāzija (LPH), tautā 
saukta arī par palielinātu prostatu.

Lai uzzinātu vairāk par šo slimību, kā to diagnos-
ticēt un ārstēt, uz sarunu aicinājām Dr. Linardu 
Rēdmani, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas Uroloģijas klīnikas speciālistu.

– Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?
– Tā ir labdabīga priekšdziedzera palielināšanās, 
kas sākotnēji var noritēt bez ārējiem simptomiem. 
Pirmās LPH pazīmes ir biežāka nepieciešamība 
urinēt, vājāka urīna strūkla, nepilnīga urīnpūšļa 
iztukšošanās sajūta. Slimībai progresējot, var attīs-
tīties arī dažādas komplikācijas, piemēram, urīna 
aizture, urīnpūšļa akmeņu veidošanās, atkārtotas 
urīnceļu infekcijas, nieru funkcijas samazināšanās 
dēļ nosprostojums apakšējos urīnceļos un rei-
zēm arī asiņošana. Priekšdziedzeris ir reproduktīvs 
orgāns, kura pamatfunkcija ir spermas ražošana. 
Dabā tā ir iekārtots, ka priekšdziedzeris sāk palie-
lināties pēc 30 gadu vecuma. Pirmās sūdzības 
savukārt parādās pēc 40 gadu vecuma. Visbiežāk 
tās ir saistītas ar orgāna izmēru palielināšanos, jo 
tajā notiek šūnu vairošanās, kas saistīta ar dihid-
rotestosterona (androgēnais hormons, saistīts ar 
seksuālo dziņu) ietekmi uz receptoriem priekš-
dziedzerī. Hormona daudzums nepalielinās, bet 
izmainās receptoru jutība. Šis process skar visus 
vīriešus, taču vienam prostata augs ātrāk, citam 
tas notiks lēnāk.
– Vai procesa attīstības temps ir saistīts ar 
iedzimtību? 
– Augšanas ātrums ir individuāls. Izteikta pārman-
tojamība nav novērota, bet ir skaidrs, ka ģenē-
tiskie faktori ietekmē prostatas palielināšanos. 
Ir pieejami dati, ka arī dažādiem iekaisumiem 
priekšdziedzerī ir ietekme uz tā augšanu. Teoriju 
ir daudz, bet 100% izskaidrojuma nav. Skaidrs, ka 
tas ir nevēlams process, ko zināmā mērā var salī-
dzināt ar dzemdes miomu sievietēm. Parasti LPH 
vīriešus skar vecumā, kad reproduktīvās spējas ir 
samazinātas un pēcnācēji jau ir radīti.
– Jaunībā vīrieši nedomā ne par prostatas 
palielināšanos, ne par urologa apmeklējumu. 
Cik gadu vecumā vīrietim būtu jādodas vizītē 
pie urologa?
– Faktiski urologs ir jāmeklē tad, kad ir parādī-
jušās sūdzības. Ja to nav, tad pirmā vizīte varētu 
būt 45–50 gadu vecumā, lai pārbaudītu priekš-
dziedzera stāvokli, veiktu PSA (prostatas speci-
�skais antigēns) analīzi. Tiem vīriešiem, kuriem 
ģimenes anamnēzē ir prostatas vēzis, pirmo reizi 
urologs būtu jāapmeklē ap 40 gadu vecumu, jo 
viņiem ir palielināts risks saslimt. Ja analīzes ir 
labas un prostata nav palielināta, tad dakteris 
varētu ieteikt nākamo reizi urologu apmeklēt pēc 
diviem gadiem vai pēc diviem gadiem atkārtoti 
veikt PSA analīzes.
– Kādi simptomi liecina par to, ka pacientam 
nekavējoties ir jāmeklē speciālista palīdzība?
– Jebkurš asins piejaukums urīnā, sāpes urināci-
jas laikā un visi traucējošie simptomi, kas ir saistīti 
ar urināciju. Skaidrs, ka jebkura strauja veselības 
stāvokļa izmaiņa ir iemesls aiziet pie ārsta. Asins 
piejaukums urīnam ir situācija, par kuru mēs vis-
vairāk uztraucamies. Šādos gadījumos arī pacienti 
paši parasti vēršas pie mums. Lai gan biežākās 

sūdzības ir par to, ka simptomi sāk ietekmēt dzīves 
kvalitāti. Pieaug urinācijas biežums, kas negatīvi 
atsaucas uz sabiedrisku pasākumu apmeklēšanu. 
Tāpat var rasties pēkšņa vajadzība urinēt. Dažkārt 
tas ietekmē darba pienākumu veikšanu, ja ilgstoši 
jāatrodas vietā, kur ir ierobežota piekļuve tualetei.
– Vai pēdējo gadu laikā ir audzis to pacientu 
skaits, kuri vēršas pie ārsta pirms 40 gadu 
vecuma sasniegšanas?
– Pacientu grupa, kuriem vēl nav 40, nav palieli-
nājusies. Ir pieaudzis mērķa grupas vīriešu skaits, 
kuri apmeklē urologu. Domāju, tas ir gan šī izde-
vuma, gan urologu izglītojošā darba, gan Ūsu 
mēneša akciju rezultāts. Vīrieši ir sapratuši, ka 
ir ļoti svarīgi zināt par norisēm savā organismā. 
Viņi saprot arī to, ka ir atbildīgi par cilvēkiem, kas 
atrodas viņu aprūpē.
– Esmu dzirdējis par prostatas simptomu 
skalu. Kam tā ir domāta un kā to izmanto?
– Prostatas simptomu skala ir praksē ieviesta 
anketa par urinācijas sūdzībām, kur pacients 
no piedāvātajiem atzīmē tos atbilžu varian-
tus, kuri visvairāk atbilst viņa urinācijas ritmam. 
Kopā anketā iekļauti septiņi jautājumi. Katram 
jautājumam ir skala no 0 punktiem, kad sūdzību 
nav, līdz 7, kad tās ir izteiktas. Rezultātā pacients 
iegūst punktu summu, kas atbilst viņa simpto-
mātikai. Ja summa ir 0–7, tad viņam ir vieglas 
pakāpes sūdzības, 8–19 – vidēji izteiktas, 20–35 
nozīmē, ka pacientam ir izteikti simptomi. Sim-
ptomu skalu mēs izmantojam, lai izvērtētu, cik 
smagi ir pacienta simptomi, vai to, cik efektīva ir 
mūsu ieteiktā ārstēšana. Ja mēs pacientam vei-
cam kontroltestu un pēc gada to atkārtojam, 
var salīdzināt, vai simptomi ir pastiprinājušies 
vai samazinājušies. Latvijas Urologu asociācijas 
mājaslapā ir pieejama šī testa elektroniskā versija, 
tas ir publicēts arī vairākos izdevumos. Ja vīrie-
tim ir kādi simptomi un viņš gatavojas doties pie 
ārsta, testu var aizpildīt, tā palīdzot ārstam noteikt 
precīzu diagnozi.
– Ja parādās pirmie palielinātas prostatas 
simptomi, vai pietiek ar zālēm, kuras tiek rek-
lamētas plašsaziņas līdzekļos?
– Es uzskatu, ka pašārstēšanos nevar vērtēt 
pozitīvi, jo tikai ārsts var pateikt, kāds ir sūdzību 

iemesls. Bieža urinācija var būt saistīta ne tikai ar 
prostatu, bet arī pāraktīvu urīnpūsli vai pat nedi-
agnosticētu cukura diabētu, kas rada biežu nepie-
ciešamību urinēt. Tas var būt arī urīnpūšļa audzējs. 
Tāpēc es ieteiktu ar sūdzībām vērsties pie ārsta. 
Kad ir apzināts veselības stāvoklis, var pajautāt, 
vai ir vērts lietot kādu pro�laktisku medikamentu, 
vai nē. Vadoties tikai pēc sūdzībām, pašam noteikt 
problēmas cēloni nebūtu labi.
– Cik ilgs ir medikamentozās terapijas kurss 
LPH gadījumā?
– Tas ir atkarīgs no priekšdziedzera lieluma un tā, 
cik izteikti ir urinācijas traucējumi. Tāpat svarīga 
ir zāļu grupa, ko mēs izvēlamies LPH ārstēšanai. 
Lielākā daļa medikamentu ir jālieto gadiem ilgi. 
Iespējama divu veidu terapija. Simptomu mazi-
nāšanai, lai atslābinātu gludo muskulatūru pros-
tatā un noņemtu biežo vajadzību urinēt, kā arī 
uzlabotu strūklu, parasti izmanto alfa blokato-
rus. Otra zāļu grupa samazina priekšdziedzera 
apjomu, tādējādi samazinot komplikāciju risku, 
uzlabojot urinācijas stiprumu un aizkavējot slimī-
bas progresiju. Šīs zāles būs jālieto vismaz gadu, 
iespējams, arī pāris gadus. Bieži vien pacienti paši 
izlemj pārtraukt ārstēšanu, bet parasti tā pēc kāda 
laika ir jāatsāk. Pārtraucot lietot zāles pret prosta-
tas palielināšanos, tā atsāk augt.
Simptomātisko terapiju mēs nozīmējam pacien-
tiem ar izteiktām sūdzībām. Ja tās izzūd, tad zāles 
var pārtraukt lietot. Lai gan jāpatur prātā, ka pēc 
terapijas pārtraukšanas simptomi atgriezīsies, 
un ar alfa blokatoriem mēs neapturam slimības 
progresiju. Operatīvo terapiju mēs izmantojam, ja 
LPH ir attīstījusies tik tālu, ka ir radušās komplikā-
cijas. Visbiežāk tā ir urīna aizture. Ja urīna izvadī-
šanas spēja neatjaunojas, tā noteikti ir indikācija 
operācijai. Operējam arī tad, ja veidojas nierak-
meņi vai medikamentozā terapija nav sniegusi 
vēlamo efektu.
– Jūs minējāt, ka medikamentozā terapija var 
būt neefektīva. Cik plašs ir LPH ārstēšanai pie-
ejamo zāļu klāsts?
– Ir jau minētie alfa blokatori, kuri palīdz pret 
simptomiem, bet nebremzē slimības attīstību. Ir 
5 alfa reduktāzes inhibitori, kas kavē testosterona 
pārveidošanos par dihidrotestosteronu, aizkavē 

prostatas palielināšanos un pat samazina to. Ir 
pieejama kombinēta terapija, kur abi šie medi-
kamenti ir apvienoti vienā tabletē. Visbeidzot ir 
augu valsts preparāti, kas ir dalāmi pārtikas pie-
devās un medikamentos. Ņemot vērā, ka ikvie-
nam vīrietim pēc 60 gadu vecuma ir kaut kādas 
sūdzības, piedāvājums ir ļoti plašs. Ir pieejami 
daudz un dažādi bezrecepšu līdzekļi, kas tiek 
reklamēti gan internetā, gan TV. Taču ne visiem 
šiem preparātiem ir medicīnisks lietošanas pama-
tojums. Tāpēc tos pārsvarā uzskata par pārti-
kas piedevām.
– Daudziem operācija ir kā bieds, un tieši 
tāpēc pacienti bieži vien nemeklē palīdzību 
pie speciālista. 
– Jebkuram normālam cilvēkam ir bail no ope-
rācijas. Pacienti vislabprātāk izvēlas ārstēšanos 
ar medikamentiem. Nav tā, ka mēs par katru 
cenu vēlamies visus vīriešus izoperēt. Mēs ope-
rējam tad, kad ar medikamentiem neko vairs 
nav iespējams panākt. Vēl viens izskaidrojums 
bailēm varētu būt vieta, kur procedūra notiks. 
Tā ir intīma zona, un operācija neuzlabo sek-
suālās dzīves kvalitāti. Līdz ar to tas varētu vīrie-
šus biedēt. Ja operācija ir nepieciešama, bet to 
neizdara, nākotnē var tikt būtiski apdraudēta 
pacienta veselība. Lēmumu pieņemt palīdz ārsts, 
bet izšķirties par labu operācijai ir ļoti atbildīgs 
solis no paša pacienta puses. Ir jāsaprot, ka ārsts 
ieteiks to, kas cilvēka dzīves kvalitāti padarīs 
labāku, nevis sliktāku. Ir jābūt drosmei pieņemt 
situāciju. Šajā gadījumā es runāju gan kā ārsts, 
gan vīrietis.
– Kā jūs iedrošinātu vīriešus iet pārbaudīties 
pie urologa?
– Atnākot pie urologa, vīrieši noskaidros, vai un 
kādā pakāpē viņiem ir LPH. Saprotot to, ka viņi 
ir izmeklēti un nav atrastas nezināmas slimī-
bas, kas apdraud veselību un seksuālo funkciju, 
vīrieši būs pārliecinātāki par sevi, jutīsies atbil-
dīgāki un mūsdienīgāki. Viņi kontrolēs situā-
ciju. Tā ir pārliecība, ka jūs iespēju robežās varat 
ietekmēt nākotnes notikumus. Turpretī, to neda-
rot, jūs kontroli zaudējat. Situācijas kontrole ir 
drošība un pārliecība, tas ir tas, ko viņi iegūst, 
nākot pārbaudīties.
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Linards Rēdma-
nis: «Pašārstēšanos 
nevar vērtēt pozi-
tīvi, jo tikai ārsts 
var pateikt, kāds 
ir sūdzību iemesls. 
Bieža urinācija var 
būt saistīta ne tikai 
ar prostatu, bet arī 
pāraktīvu urīnpūsli 
vai pat nediag-
nosticētu cukura 
diabētu, kas rada 
biežu nepiecieša-
mību urinēt. Tas var 
būt arī urīnpūšļa 
audzējs. Tāpēc es 
ieteiktu ar sūdzī-
bām vērsties pie 
ārsta.»

Kontrolējot savu veselību, kontrolē savu dzīvi
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PROSTATAS SIMPTOMU SKALA*
Atbildot uz jautājumiem, izvērtējiet pašsajūtu pēdējā mēneša laikā. 
Katrā jautājumā jāatzīmē viens atbildes variants, kas vislabāk raksturo pašreizējo situāciju.

Urinācijas simptomi Nekad Reti Mazāk kā 
pusi reižu

Apmēram 
pusi reižu

Vairāk kā 
pusi reižu

Vienmēr

1. Cik bieži Jums ir bijusi sajūta, ka pēc urinācijas urīnpūslis pil-
nībā neiztukšojas?

0 1 2 3 4 5

2. Cik bieži divu stundu laikā pēc urinācijas Jums ir bijusi vajadzība 
urinēt atkal?

0 1 2 3 4 5

3. Cik bieži urinācijas laikā strūkla ir vairākkārt pārtraukusies un 
atsākusies no jauna?

0 1 2 3 4 5

4. Cik bieži Jums ir bijušas grūtības aizkavēt urināciju? 0 1 2 3 4 5

5. Cik bieži Jums ir bijusi vāja urīna strūkla? 0 1 2 3 4 5

6. Cik bieži Jums, uzsākot urināciju, ir nācies piepūlēties 
vai sasprindzināties?

0 1 2 3 4 5

7. Cik reižu Jums laikā no gulētiešanas līdz celšanās brīdim nākas 
mosties, lai urinētu?

0 reizes 1 reizi 2 reizes 3 reizes 4 reizes 5 reizes

KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS:  

Jūsu dzīves kvalitāte saistībā ar urināciju? Teicama Laba Apmieri-
noša

Viduvēja Neapmieri-
noša

Slikta

8. Kā Jūs justos, ja urinācija turpmākās dzīves laikā saglabātos 
tāda, kā pašreiz?

0 1 2 3 4 5

KOPĒJAIS DZĪVES KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS:  
KOPĀ:  

IPSS punktu summa 1- 7 jautājumam. Punkti 0 – 7 viegli simptomi, 8 – 19 vidēji simptomi, 20 – 35 smagi simptomi
Simptomu pasliktināšanās gadījumā, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu.

* Adaptēta no I-PSS2 (The International Prostate Symptom Score)

Labdabīga prostatas hiperplāzija - cik labdabīga?
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Kas ir prostata?
● Prostata ir vīrieša reproduktīvās sistēmas daļa – pēc izskata 

un izmēra kastanim līdzīgs dziedzeris, kas sver aptuveni 30 g. 
Prostata ir novietota zem urīnpūšļa taisnās zarnas priekšpusē. Tā daļēji 
aptver urīnizvadkanālu, caur kuru no urīnpūšļa tiek izvadīts urīns. Prostatas 
galvenā funkcija ir ražot ejakulāta šķidrumu, kas bagātina un nogādā spermu 
no sēkliniekiem līdz dzimumloceklim un piedalās ejakulācijā.

Kas ir labdabīga prostatas hiperplāzija?

● Labdabīga prostatas hiperplāzija (LPH) ir prostatas dziedzera palielināšanās, 
tā nav uzskatāma par onkoloģisku saslimšanu. LPH ir prostatas dziedzera 
palielināšanās līdz tādiem apmēriem, kad tiek nospiests urīnizvadkanāls un 
var rasties urinācijas traucējumi.

● LPH ir visbiežāk sastopamā prostatas saslimšana. Tā ir aptuveni 50% vīriešu 
vecumā pēc 50 gadiem un 90% vīriešu vecumā pēc 80 gadiem1.

● LPH ir raksturīgi apakšējo urīnceļu darbības traucējumu simptomi: urinēšana 
naktī, vāja urīna strūkla, bieža urinēšana, neiztukšota pūšļa sajūta u.c.2.

● Kaut arī LPH neapdraud dzīvību, slimības simptomi ir apgrūtinoši, var izraisīt 
diskomfortu, miega traucējumus un neērtas situācijas3.

● Laika gaitā simptomi var pasliktināties, jo īpaši pacientiem ar palielinātu 
prostatu un/vai paaugstinātu PSA (prostatas specifi skā antigēna) līmeni. 
Palielinātas prostatas apmēri var pieaugt vēl vairāk, smagos gadījumos 
radot urīnpūšļa un nieru bojājumus, kā arī akūtu urīna aizturi, kad kļūst 
nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās4.

● Papildus tam, nepilnīga urīnpūšļa iztukšošanās var veicināt urīnizvadkanālu 
infekciju un pat urīnpūšļa akmeņu rašanās risku4.

Urinācijas traucējumus var novērst, laikus griežoties pie ārsta, 
veicot vajadzīgos izmeklējumus, tai skaitā analīzes un uzsākot 
nepieciešamo terapiju.

Lai saņemtu konkrētus medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

LV
/B

PH
/0

00
1/

14
; M

ar
ts

, 2
01

4

Vēres:
1. Napalkov P, Maisonneuve P, Boyle P. Worldwide patterns of prevalence and mortality from benign prostatic hyperplasia. Urology. 1995; 46: 41-46.
2. McVary KT. BPH: epidemiology and comorbidities. Am J Manag Care. 2006; 12: S122-128.
3. Garraway WM, Russell EB, Lee RJ, et al. Impact of previously unrecognized benign prostatic hyperplasia on the daily activities of middle-aged and 

elderly men. Br J Gen Pract. 1993; 43: 318-321.
4. Levy A, Samraj GP. Benign prostatic hyperplasia: when to ‘watch and wait,’ when and how to treat. Cleve Clin J Med. 2007; 74 Suppl 3: S15-20.

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

Combodart_Advert_GSKEDC-FB-2014-321_D3.indd   1 4/3/2014   7:44:21 PM



26

Tauta unVeselība

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

Jēdziens «plaušu slimības» šajā rakstā 
ir lietots tā plašākajā nozīmē, attiecinot 
to uz visu elpošanas jeb respiratorisko 
sistēmu. «Lielais piecinieks» manā spe-
cialitātē – astma, dziļo elpceļu infekci-
jas (pneimonija), hroniska obstruktīva 
plaušu slimība (HOPS), plaušu vēzis un 
tuberkuloze ir plaušu slimības, kuras glo-
bāli sabiedrībai rada vislielāko slogu.

Pirmajā nāves cēloņu pieciniekā ir trīs no tām: 
HOPS – trešajā, pneimonija – ceturtajā, plaušu 
vēzis – piektajā vietā. Lai arī tuberkuloze lielā mērā 
ir sociāli ekonomiska slimība, tā negaidīti var skart 
ikvienu no mums, savukārt astma ir biežākā hro-
niskā slimība bērniem. Aptuveni 80% pacientu 
Latvijā (līdzīgi kā daudzviet citur pasaulē) HOPS 
nav diagnosticēta. Tikpat lielā mērā to var attie-
cināt uz daudzām citām plaušu slimībām, īpaši, 
retajām un orfānajām slimībām. Un tādu ir ļoti 
daudz. Pēc ekspertu domām, gandrīz katra trešā 
plaušu slimība ir reta.

Kas ir retās un orfānās slimības
Kas tad ir šīs retās un orfānās slimības (to skaits 
tiek lēsts ap 7000–8000), ar kurām slimo ap 8% 
iedzīvotāju? Reto slimību de�nīcija dažādās val-
stīs atšķiras. Eiropā tās ir slimības, ar kurām slimo 
ne vairāk kā 1 cilvēks no 2000 (jeb 5 no 10 000). 
Latvijā tādējādi retas ir slimības, ar kurām slimo 
mazāk nekā 1000 iedzīvotāju. Eiropas Komisija 
sabiedrības veselības kontekstā lieto arī striktāku 
de�nīciju: pie retajām slimībām pieskaitāmas sli-
mības, kuras atbilst iepriekš minētajiem izplatības 
kritērijiem un apdraud pacientu dzīvību, vai tām ir 
smaga, hroniska norise, un to ārstēšanas nodroši-
nāšanai ir nepieciešami īpaši pasākumi (šiem kri-
tērijiem atbilst aptuveni 2/3 no retajām slimībām).

Daudzviet pasaulē jēdzieni retās un orfānās 
slimības (burtiski tulkojot no angļu valodas – sli-
mības bārenes) tiek lietoti kā sinonīmi. Eiropas 
Komisija pie orfānajām papildus retajām pieskaita 
arī slimības, kuru ārstēšanai netiek pievērsta pie-
tiekoša uzmanība, tas ir, netiek izstrādātas nepie-
ciešamās zāles.

80% gadījumu retās slimības tiek pārmanto-
tas, un trešā daļa slimnieku nenodzīvo līdz skolas 
vecumam. Ārstēšana ir pieejama mazāk nekā 10% 
reto slimību. Medikamenti reto slimību ārstēšanai 
ir ļoti dārgi. Tieši zāļu dārdzība un to pieejamība 
ir galvenā problēma, kuras risināšanā ir iesais-
tīta Eiropas Komisija un dažādas starpvaldību un 
pacientu organizācijas. Latvijas pacientu intereses 
pārstāv Reto slimību alianse, kura ir arī attiecīgās 
Eiropas pacientu organizācijas EURORDIS biedre.

Eiropas interneta portāls reto un orfāno slimību 
jomā ir www.orpha.net.

Kāpēc jaunas zāles ir dārgas
Izmaksas jauna medikamenta izstrādei līdz tā 
ieviešanai ikdienas klīniskajā praksē pēdējā 
desmitgadē ir dubultojušās un šobrīd ir vismaz 

1 miljards (!) eiro. Tikai ceturtā daļa no medikamen-
tiem, kurus sāk pētīt t.s. pirmās fāzes pētījumos, 
galu galā nokļūst līdz pacientiem. Arī neveiksmī-
gajos pētījumos ieguldītie līdzekļi ir jāatpelna. Gal-
venokārt tam ir paredzēti tie aptuveni desmit gadi, 
pirms beidzas patents un jaunās zāles drīkst ražot 
jebkura cita farmācijas kompānija. Zāļu ražošana 
nav labdarība, tas ir bizness. Ja šīs jaunās un inova-
tīvās zāles ir domātas retas slimības ārstēšanai, ar 
kuru pasaulē slimo relatīvi neliels pacientu skaits, 
tad tās ir ļoti, ļoti dārgas. Parasti to gada izmaksas 
ir ap 30 000 eiro, bet nereti tas ir sešciparu skaitlis. 
Tā ir problēma, kuru diskusijās ar zāļu ražotājiem 
cenšas risināt valstiskās (arī Eiropa Komisija) un 
nevalstiskās institūcijas.

Latvijā zāles retajām slimībām pārsvarā tiek 
kompensētas individuālās kompensācijas ietva-
ros – līdz aptuveni 14 000 eiro gadā. Ārstu konsilijs 
lemj par konkrētu medikamentu nepieciešamību, 
pacients konsilija lēmumu kopā ar iesniegumu 
iesniedz Nacionālajā Veselības dienestā, kur īpaša 
komisija pieņem lēmumu par zāļu kompensāciju.

Difūzas plaušu parenhīmas slimības
Tagad vairāk pievērsīsimies elpošanas sistē-

mai. Kā jau minēju, aptuveni katra trešā plaušu 
slimība ir orfāna. Orfānās slimības var skart elp-
ceļus, pleiru un videni, taču visvairāk to ir starp 
tā saucamajām difūzajām plaušu parenhīmas sli-
mībām – DPPS (agrāk tās dēvēja arī par intersti-
ciālajām plaušu slimībām). Šīs slimības skar tieši 
to plaušu daļu, kur notiek gāzu maiņa – mazā 
asinsrites loka kapilāros asinis caur alveolu sienu 
uzņem skābekli un izdala ogļskābo gāzi. Vairums 
autoru uzskata, ka DPPS ir vairāk nekā 200, taču 
citi min 1000. Vairāk vai mazāk šīm slimībām ir 
raksturīgs neproduktīvs klepus un elpas trūkums, 
sākotnēji tikai slodzes laikā. Plaušu funkcionāla-
jos testos konstatē samazinātus elpošanas tilpu-
mus («plaušu sarukumu») un samazinātu plaušu 
difūzijas (gāzu apmaiņas) spēju. Radioloģiskajos 
izmeklējumos plaušās konstatē dažāda rakstura 
diseminētas pārmaiņas. Svarīgākās izmeklēšanas 
metodes DPPS diagnostikā ir datortomogrā�ja un 

invazīvās metodes, ar kuru palīdzību iespējams 
iegūt audu paraugu histoloģiskai izmeklēšanai. 
Sākotnējā standarta metode ir bronhoskopija, pēc 
tās un citu izmeklējumu rezultātiem tiek lemts par 
ķirurģiskas biopsijas nepieciešamību.

Multidisciplinārs konsilijs
Lielākā daļa slimnieku ar DPPS nokļūst vienīgajā 
specializētajā slimnīcā valstī – Rīgas Austrumu 
klīnikās universitātes slimnīcas stacionārā Tuber-
kulozes un plaušu slimību centrs (TPSC). Stacio-
nārā reāli darbojas zaļais koridors plaušu vēža, 
tuberkulozes un visu pārējo plaušu slimību diag-
nostikā. Divas reizes nedēļā visi neskaidrie slimību 
gadījumi (galvenokārt tieši DPPS) tiek apspriesti 
konsilijā, kurā piedalās dažādu specialitāšu ārsti 
(plaušu slimību speciālisti pneimonologi, radio-
logi, internisti, konkrētās dienās – arī patologi). 
Konsilijam (pasaulē lieto terminu – multidiscipli-
nary discussion) ir liela nozīme ne tikai turpmākās 
diagnostiskās un ārstnieciskās stratēģijas izstrādē, 
jādomā, tikpat svarīga ir iespēja mācīties. Gan 
jaunajiem ārstiem, gan konsilija vadītājiem. TPSC 
ir vēl trīs konsiliji – zāļu rezistentai tuberkulozei, 
onkoloģisko slimību un konsilijs kopā ar torakā-
lajiem ķirurgiem. Katrs ceturtais no ik gadu gan-
drīz 7000 ārstētajiem slimības gadījumiem tiek 
apspriests vismaz vienā konsilijā.

Kāpēc DPPS gadījumā konsilijs ir tik svarīgs? 
Pirmkārt, daudzām slimībām klīniskā un labora-
toriskā atradne, arī morfoloģiskās (histoloģiskās) 
pārmaiņas audos nav speci�skas, pārklājas. Svarīgi 
ir kopīgi izšķirties, vai ir nepieciešama ķirurģiska 
plaušu biopsija, cik agresīvai ir jābūt medikamen-
tozajai ārstēšanai utt.

Otra problēma ir kompetence, kas iegūstama, 
tikai ilgāku laiku nodarbojoties ar šo slimību 
diagnostiku un ārstēšanu. Lielo Eiropas valstu 
specializētajās klīnikās ikdienas diskusijās un kom-
petences apmaiņā piedalās daudz vairāk augstas 
klases speciālistu, tiek analizēts lielāks gadījumu 
skaits. Nelielās valstīs (kā Latvija) speciālistu un 
pacientu, attiecīgi arī pieredzes un kompeten-
ces ir mazāk.

Kolēģēm Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 
ir vēl grūtāk iegūt nepieciešamo pieredzi – bēr-
niem DPPS novēro 70 reizes retāk nekā pieauguša-
jiem! Tādēļ esam pateicīgi ārzemju kolēģiem, kuri 
nepieciešamības gadījumā neatsaka padomu.

Par plaušu slimību simptomiem
Lai plaušu slimības varētu ārstēt, pacientiem ir lai-
kus jānokļūst pie ģimenes ārsta vai pneimonologa.

Pirmkārt, runājot par iespējamu plaušu slimību, 
katram ir nepieciešams godīgi atbildēt uz vienu 
no svarīgākajiem jautājumiem medicīnā: «Kurā 
stāvā, kāpjot pa trepēm, jums ir jāapstājas elpas 
trūkuma dēļ?» Elpas trūkums ir ļoti nepatīkama 
sajūta, tādēļ cilvēki apzināti un neapzināti izvairās 
no slodzes. Elpas trūkuma it kā nav, bet patiesībā 
jāapstājas jau otrajā trešajā stāvā. Veselam indi-
vīdam arī 50–60 gadu vecumā bez problēmām 
būtu jāuzkāpj 5–6 stāvā.

Vismaz divās trešdaļās gadījumu elpas trūkuma 
cēlonis ir sirds vai plaušu slimības. Jādomā, daudzi 
vecāka gadagājuma plaušu slimnieki ar progresē-
jošu elpošanas nepietiekamību nomirst ar sirds 
slimības diagnozi. Pat ja ārstiem šķiet, ka sirds 
nav vesela, izmeklēšanas minimumā jāietilpst 
plaušu funkcionālajai izmeklēšanai, spirometri-
jai un krūšu kurvja orgānu rentgenogrammai.

Otrkārt, neskaidrs klepus (vai krekšķis) ilgāk 
nekā pāris nedēļas noteikti norāda uz ārsta kon-
sultācijas nepieciešamību! Ja vienlaikus ir klepus 
un elpas trūkums, jādomā, nepieciešama plaušu 
slimību speciālista konsultācija.

Klusais slepkava –  
idiopātiska plaušu fibroze
DPPS vidū parasti tiek izcelta idiopātiska plaušu 
�broze (IPF), kuru agrāk Eiropā un arī Latvijā sau-
cām par kriptogēnu �brozējošu alveolītu (ter-
mini «idiopātisks» un «kriptogēns» norāda, ka 
slimības izcelsme nav skaidra, savukārt «�broze» 
norāda uz pārmērīgu saistaudu daudzumu attie-
cīgajā orgānā). Šo slimību raksturo neapturama 
plaušu �brozes progresēšana. DPPS, kuras rak-
sturojas ar plaušu audu iekaisumu, var vairāk vai 
mazāk sekmīgi ārstēt ar imūnsupresīvo terapiju. 
IPF gadījumā iekaisuma nav, tikai neatgrieze-
niska, pārsvarā gadījumu ļoti strauji progresējoša 
�broze. Vidējā dzīvildze IPF gadījumā līdz šim 
bija 2–3 gadi, piecus gadus nodzīvoja 20–30% 
slimnieku. No onkoloģiskām slimībām tikai 
dažiem audzējiem ir sliktāka prognoze. IPF vis-
biežāk novēro pēc 50 gadu vecuma. Saslim-
stība pasaulē ir ļoti atšķirīga. Latvijā varētu būt 
ap 30–50 IPF slimnieku, daudziem slimība tā arī 
netiek atpazīta.

Labā ziņa ir divas jaunas zāles, kas uz pusi palē-
nina slimības progresēšanu! Šīs zāles ir pieejamas 
arī Latvijas slimniekiem, un pirmie pacienti jau ir 
sākuši tās lietot.

Pārmērīga audu �broze ir diezgan universāls 
process un to novēro arī citos orgānos. Šķiet, ka 
jaunie medikamenti palīdzēs ne tikai plaušu slim-
niekiem. Ir sākušies pētījumi par to efektivitāti arī 
citu slimību gadījumā. Kā piemēru varētu minēt 
reimatoloģiskās slimības – reimatoīdo artrītu 
un sklerodermiju.

VĀRDS SPECIĀLISTAM
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Alvils Krams: «Aptu-
veni katra trešā 
plaušu slimība ir 
orfāna. Tās var skart 
elpceļus, pleiru un 
videni, taču vis-
vairāk to ir starp 
tā saucamajām 
difūzajām plaušu 
parenhīmas slimī-
bām. Šīs slimības 
skar tieši to plaušu 
daļu, kur notiek 
gāzu maiņa – mazā 
asinsrites loka kapi-
lāros asinis caur 
alveolu sienu uzņem 
skābekli un izdala 
ogļskābo gāzi.»

Retās un orfānās 
plaušu slimības
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Hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) ir viena no tām slimībām, kuras 
izraisītā mirstība turpina pieaugt gadu 
no gada. Vecuma grupā pēc 45 gadiem 
tā kā mirstības cēlonis ierindojas 4. vietā. 
Tas ir ļoti augsts rādītājs, īpaši ņemot vērā 
faktu, ka lielākoties HOPS pacienti šo sli-
mību sagādājuši sev paši.

Par HOPS cēloņiem, agrīnas diagnostikas un ārs-
tēšanas nepieciešamību Tautai un veselībai stāsta 
pneimonoloģe alergoloģe Ineta Grīsle, Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tuber-
kulozes un plaušu slimību diferenciāldiagnostikas 
nodaļas vadītāja.

HOPS un tās simptomi
«Hroniska obstruktīva plaušu slimība ir elpošanu 
apgrūtinoša slimība, kas ietver hronisku bron-
hītu jeb elpceļu iekaisumu, kurš rada pastāvīgu 
klepu un atkrēpošanos, kā arī em�zēmu – plaušu 
alveolu bojājumu un vissīkāko elpceļu saplakšanu, 
kas apgrūtina izelpu, bet nepietiekamas izelpas 
dēļ alveolas zaudē elastību un tiek traucēta orga-
nisma apgāde ar skābekli,» stāsta I. Grīsle. Elpceļu 
iekaisums rodas kā aizsargreakcija pret kaitīgu 

daļiņu vai gāzu inhalācijām, kas ikdienas dzīvē 
izpaužas kā smēķēšana vai ilgstoša atrašanās pie-
sārņotā gaisā, piemēram, darbnīcās ar ķīmisku 
vielu izgarojumiem. I. Grīsle apstiprina, ka HOPS 
pacientiem parasti novērojamas abas šīs slimī-
bas izpausmes – gan bronhīts, gan em�zēma –, 
bet var būt atšķirīgi izteikti simptomi: vienam var 
dominēt ilgstošs klepus, krēpu izdalīšanās, citam – 
elpas trūkums vai sēkšana krūtīs, kas rodas, gai-
sam plūstot caur sašaurinātiem elpceļiem. Starp 
citiem simptomiem, kas nav tik speci�ski, bet arī 
var būt saistīti ar HOPS, ārste min nespēku un 
noguruma sajūtu, svara samazināšanos vai pie-
augumu, kā arī rīta galvassāpes, kas rodas skā-
bekļa bada dēļ.

Jāuzsver, ka HOPS pacienti, pat sajūtot pirmos 
slimības simptomus, ne vienmēr tos uzskata par 
būtiskiem, ar plaušām saistītiem un veselību 
apdraudošiem rādītājiem. Piemēram, elpas trū-
kums, kas bieži ir pirmais agrīnais HOPS simp-
toms, ir grūti de�nējama subjektīva sajūta, ko 
raksturo elpošana ar piepūli, gaisa trūkums, spī-
lējoša sajūta krūšu rajonā un kam ir dažādas 

smaguma pakāpes, sākot ar apgrūtinātu elpo-
šanu lielas �ziskas slodzes laikā un beidzot ar ļoti 
smagu elpas trūkumu, kas rodas pat ikdienišķu 
darbību rezultātā. Bet elpas trūkumu �ziskas slo-
dzes laikā cilvēki nereti «noraksta» uz vecumu, kad 
vairs ātri skriet nepiedienot, citreiz uztraucas par 
sirds problēmām un uz šī fona pat neaizdomājas, 
ka tas varētu būt plaušu slimības rādītājs.

Tajā pašā laikā HOPS skar ne tikai plaušas, bet 
visu organismu. «Iekaisuma šūnas caur asinsriti 
izplatās pa visu organismu, radot arī citas prob-
lēmas, palielinot osteoporozes, cukura diabēta 
u.c. slimību risku, tāpat arī nereti skarot sirdi,» 
skaidro Ineta Grīsle. Pacientiem ar smagu HOPS 
plaušu artērijā ir traucēta skābekļa pieplūde, kas 
var radīt asinsspiediena paaugstināšanos sirds 
labajā pusē un līdz ar to arī sirds mazspēju, tai 
savukārt kā komplikācija var pievienoties dažā-
das aritmijas, piemēram, mirdzaritmija.

Biežākais cēlonis – smēķēšana
«Galvenais HOPS riska faktors ir atrašanās dažādu 
kairinātāju ietekmē. Lielākoties tā ir smēķēšana, 
tostarp pasīvā smēķēšana, kā arī HOPS var izrai-
sīt arī gaisa piesārņojums, ķīmisku vielu tvaiki, 
putekļi. Slimību papildus var veicināt arī daži citi 
faktori: sliktāka plaušu funkcija bērnībā; ģenētiski 
pārmantota nosliece, kad organismā trūkst spe-
ci�skas olbaltumvielas, ko izstrādā aknas un kas 
palīdz aizsargāt plaušas no apkārtējās vides iedar-
bības; samazināta ķermeņa masa piedzimstot, 
biežas elpceļu infekcijas un blakus slimības. Tomēr 
visbiežākais HOPS cēlonis un riska faktors tomēr 
ir un paliek ietekmējamais riska faktors smēķē-
šana. Statistika liecina, ka 20% visu smēķētāju 
attīstās HOPS, bet vecuma grupā virs 50 gadiem 
tie jau ir 50%.»

Diemžēl smēķēšanas atmešana nevar padarīt 
slimību, ja tā jau radusies, par nebijušu. I. Grīsle 
uzsver, ka, atbrīvojoties no kaitīgā ieraduma 
agrīnā slimības stadijā, ir samērā lielāka iespēja, 
ka plaušu bojājums neprogresēs un plaušu funk-
cija saglabāsies tobrīd esošajā līmenī. Atmetot 
smēķēšanu vēlākā slimības stadijā, tā turpinās 
attīstīties, taču tam nevajadzētu kalpot par argu-
mentu ieraduma kultivēšanai arī turpmāk: «Smē-
ķēšanas atmešanai ir būtiska nozīme, jo tā kopā 
ar medikamentu lietošanu atvieglos HOPS gaitu 
un aizkavēs tās uzliesmojumus jeb brīžus, kad jau 
ierastie ar elpceļiem saistītie simptomi kļūst daudz 
smagāki.» HOPS uzliesmojumus var izraisīt gan 
infekcija, gan gaisa piesārņojums, tomēr aptu-
veni trešajai daļai smago uzliesmojumu cēloņi 
paliek neatklāti. Uzliesmojums var ilgt no dažām 
dienām līdz pat vairākām nedēļām, tas var būt ļoti 
smags, pat izraisot nāvi, un nereti uzliesmojuma 
apturēšanai nepieciešama ārstēšanās stacionārā, 
kas papildus slimības izraisītajam diskomfortam 
rada arī apgrūtinājumu un paaugstina ārstēša-
nās izmaksas.

Agrīnas ārstēšanas priekšrocības
Tikpat svarīga kā smēķēšanas atmešana ir arī sav-
laicīga ārstēšanas sākšana. «Tas ir īpaši svarīgi, jo 
HOPS visstraujāk progresē tieši sākuma stadijā, 
līdz ar to būtu jāpieliek vislielākās pūles tās aptu-
rēšanai,» uzsver pneimonoloģe. Agrīna ārstēšana, 
protams, ir cieši saistīta ar agrīnu diagnostiku, 
taču tā diemžēl ir problēma visā pasaulē. Galve-
nais iemesls, kā jau minēts, ir speci�sku simptomu 
neesamība slimības sākumā; kad parādās simp-
tomi, slimība jau ir attīstījusies. «Mēs, pneimono-
logi, rēķinām, ka HOPS diagnoze apstiprināta tikai 
20% reālo pacientu, lielākoties tiem, kam slimība 
jau norit smagi,» I. Grīsle apstiprina, ka Latvijā šis 
rādītājs ir tāds pats kā citviet pasaulē.

Galvenā diagnostikas metode HOPS gadījumā 
ir spirometrija – elpošanas tests, kura laikā tiek 
mērīts plaušu tilpums un ātrums, ar kādu gaiss tiek 
izelpots. Savlaicīgai potenciālās slimības atklāša-
nai visiem smēķētājiem, kas sasnieguši 40 gadu 
vecumu, tiek rekomendēts veikt spirometriju. 
«Tāpat pie ārsta jāvēršas, tiklīdz jūtami kādi simp-
tomi,» uzsver I. Grīsle. «Reizēm, cilvēkam pašam 
par savu veselību neaizdomājoties, izmaiņas pir-
mie pamana tuvinieki, piemēram, redz, ka pār-
trauktas agrāk ierastas aktivitātes, vairs neinteresē 
hobiji, cilvēks kļuvis lēnāks, biežāk novērojams 
klepus un elpceļu infekcijas,» viņa piebilst.

«HOPS ārstēšanā tiek izmantotas divu veidu 
bronhu paplašinātāju medikamentu grupas; 
katrai no tām ir atšķirīgs darbības mehānisms, 
bet viens un tas pats mērķis. Lietojot abu grupu 
medikamentus kopā, ir lielāks terapeitiskais 

ieguvums, turklāt nav tādu blakus parādību, kas 
to liegtu darīt,» skaidro I. Grīsle. «Šādos gadīju-
mos mēs runājam par kombinēto LAMA/LABA 
terapiju, kur LAMA ir ilgstošas darbības mus-
karīna receptoru antagonists (noņem t.s. klejo-
tājnerva ietekmi, kas izraisa bronhu tonusu un 
kontrakcijas), bet LABA – ilgstošas darbības β2 

adrenoreceptoru agonists (iedarbojas uz recep-
toriem pašos bronhos, nodrošina bronhodila-
tāciju, stimulējot β2 adrenoreceptorus elpceļu 
gludajā muskulatūrā). Līdz ar to kombinētā tera-
pija nosedz visus elpceļus.»

Citviet Eiropā valda uzskats, ka vispirms ārstē-
šana jāsāk ar vienu medikamentu, bet, ja tas nepa-
līdz, jālieto otrs, kombinēto terapiju izvēloties kā 
trešo. Taču I. Grīsles pieredze apliecina, ka visla-
bākos rezultātus iespējams sasniegt, jau slimības 
sākumā lietojot kombinētos LAMA/LABA medika-
mentus. Ierobežojumu kombinēto medikamentu 
lietošanai nav, to iespējams darīt visu vecuma 
grupu pacientiem. «Kombinēto medikamentu 
iedarbība ir ļoti strauja, pacients uzlabojumu jūt 
jau pēc dažām minūtēm.» Prakse pierāda, ka šis 
ir svarīgs ārstēšanas aspekts, jo, ja pirmais ārsta 
izrakstītais medikaments nepalīdzēs, cilvēks 
otro reizi pie speciālista var arī neatnākt. «HOPS 
ārstēšanai paredzētās zāles – inhalatori – ir rūpīgi 
izstrādāti, lai ne tikai medikaments darītu savu 
darbu, bet arī pacientam būtu maksimāli ērti to 
lietot. Ilgstošas iedarbības inhalācijas jāveic reizi 
dienā, un pēc tam nav jāuztraucas nedz par inha-
latora kopšanu, nedz sagatavošanu nākamajai 
lietošanas reizei,» viņa uzsver.
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Ineta Grīsle: «HOPS ārstēšanā tiek izmantotas divu veidu bronhu paplašinātāju medi-
kamentu grupas; katrai no tām ir atšķirīgs darbības mehānisms, bet viens un tas pats 
mērķis. Lietojot abu grupu medikamentus kopā, ir lielāks terapeitiskais ieguvums.»

SKAIDRO SPECIĀLISTS

Kombinēto medikamentu 
iedarbība ir ļoti strauja, 
pacients uzlabojumu jūt 
jau pēc dažām minūtēm.

Katram otrajam 
smēķētājam – 
HOPS!
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ILZA AUSTRUMA

Latvijas medijos biežāk runā par sirds un 
asinsvadu slimību risku un ar to saistītiem 
profilakses pasākumiem. Taču plaušu 
ārsti nereti izsakās, ka pacienti kļūdās, 
uzskatot elpas trūkumu pie slodzes par 
«sirds problēmu», it īpaši vecāka gada 
gājuma cilvēkiem.

Par to, kā tas īsti ir, saruna ar Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras 
docentu, Latvijas Universitātes Eksperimentālās 
un klīniskās medicīnas institūta vadošo pētnieku, 
klīnikas Consilium Medicum alergologu un pnei-
monologu Dr.med. Māri Bukovski.

– Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki dažādus simptomus 
visbiežāk saista ar sirdi? Uz kādām plaušu sli-
mībām var norādīt elpas trūkums un stāvokļa 
pasliktināšanās pie slodzes?
– Elpas trūkumu var izraisīt daudzas iekšķīgās 
slimības, piemēram, sirds mazspēja. Tāpat vairā-
kas plaušu slimības, anēmija u.c. Lielākajai daļai 
šo slimību elpas trūkums palielinās tieši �ziskas 
slodzes laikā.
Pēdējo desmitgadu laikā tiek aktualizētas sirds 
un asinsvadu slimības, cukura diabēts, kā arī 
onkoloģiskās saslimšanas. Tomēr jāatceras, ka, 
piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, kā arī 
dažām onkoloģiskām saslimšanām ir viens un 
tas pats attīstības riska faktors. Tāpat kā hroniskai 
obstruktīvai plaušu slimībai (HOPS) un astmai – tā 
ir smēķēšana. Rezultātā 20–30% sirds slimnieku ir 
atrodama kāda hroniska plaušu kaite. Sirds slimība 
it kā atrodas priekšplānā, bet plaušu slimība ir kā 
otrā plāna aktieris kopā ar dekorācijām, bez kurām 
priekšnesums nebūtu iedomājams vai būtu ievē-
rojami pliekanāks.
Cilvēki zina par smēķēšanas kaitīgumu, viņiem 
ir informācija par holesterīnu un to, ka augsts 
cukura līmenis ir slikti, taču reti kurš apjauš, ka 
zema plaušu funkcija ir tikpat nozīmīgs miokarda 
infarkta vai nāves riska faktors kā iepriekš minētie.
Plaušas ir orgānu sistēma, kuras funkcija ir pie-
gādāt organismam skābekli. Slikta apgāde ar 
skābekli ietekmē visus tai pakārtotos posmus, 
padarot slimību šajās sistēmās smagāku un palie-
linot to «izslēgšanās» risku. Pētījumi liecina, ka 
pacientiem ar HOPS ir augstāks miokarda infarkta, 
pēkšņas nāves vai smadzeņu asinsrites traucē-
jumu risks. Jo lielākas plaušas, jo labāka prognoze 
un lielāka varbūtība ilgāk dzīvot.
– Cik viegli vai grūti ir noteikt elpas trūkuma 
cēloni? 
– To izdarīt nav īpaši sarežģīti. Kas attiecas uz 
plaušu slimībām, tad parasti var palīdzēt plaušu 
funkcijas izmeklēšana jeb spirometrija. HOPS jau 
pēc de�nīcijas ir kaite, kurai raksturīgi zemi plaušu 
rādītāji, turklāt šīs pārmaiņas ir neatgriezeniskas. 
Savukārt astmas pacientiem pārsvarā raksturīga 
īslaicīga vai pārejoša plaušu funkcijas samazināša-
nās lēkmes vai slimības uzliesmojuma laikā. Daļai 
pacientu ar smagu astmas gaitu un garu slimības 
stāžu plaušu raksturlielumi var neatgriezeniski 

samazināties. Tātad, veicot spirometriju, pavisam 
vienkārši ārsts varēs diagnosticēt HOPS vai astmu.
– Ja pie slodzes ir elpas trūkums, pie kura 
ārsta – kardiologa vai pneimonologa – jādo-
das pacientam?
– Lai noskaidrotu, kas notiek ar plaušām, pacien-
tam jādodas pie plaušu slimību speciālista jeb 
pneimonologa. Lai gan jāpiebilst, ka apķērīgs 
ģimenes ārsts, apbruņots ar parastu spirogrāfu 
vai pat ar izelpas maksimuma plūsmas mērītāju, 
kas ir vēl vienkāršāka ierīce, var tikpat veiksmīgi 
diagnosticēt šīs slimības.
– Ar kādiem izaicinājumiem jūs saskaraties 
ikdienā, ārstējot šos pacientus?
– Lielākais izaicinājums klīniskajā praksē, pirm-
kārt, parasti ir ilgstoša diferenciālā diagnostika 
un, otrkārt, pacientu līdzestība jeb līdzdarbība. 
Pacientu ar ieilgušu klepu ir daudz, un šo prob-
lēmu var izraisīt vairākas slimības, to vidū arī 
astma. Patiesībā jāpatur prātā viens likums: ja 
pacientam katra augšējo elpceļu infekcija «aiz-
iet uz plaušām», ja viņš cieš no atkārtotām kle-
pus epizodēm, kuras ieilgst vairāk nekā desmit 
dienas, tad noteikti nepieciešama izmeklēšana, 
lai izslēgtu astmu.
– Vai astmu un HOPS ir iespējams izārstēt?
– Diemžēl jāatzīst, ka ne astmu, ne HOPS mēs 
nespējam pilnībā izārstēt. Tomēr, atskatoties 
pagātnē, jāsecina, ka, piemēram, astma no bīs-
tamas un smagas, ar zināmu mistikas oreolu 
apvītas slimības ir pārvērtusies par viegli kon-
trolējamu kaiti. Lai gan joprojām pasaulē pacienti 
mirst astmas uzliesmojumu laikā, ir iespējams 
novērst praktiski visus nāves gadījumus. Lūzumu 
astmas ārstēšanas vēsturē izraisīja inhalējamie 
glikokortikoīdi jeb, tautas valodā runājot, «hor-
moni», kuri mazina nāves risku, lieliski noņem 
astmas simptomus, uzlabo plaušu funkcijas rak-
sturlielumus un pacientu dzīves kvalitāti. Turklāt 
visu iepriekš minēto ir iespējams panākt bez nozī-
mīgiem nevēlamiem blakusefektiem, kas bieži ir 
pacientu bažu lielākais cēlonis.
Arī HOPS ārstēšanā gūti būtiski panākumi. Pirm-
kārt, no slimības, kas tika uzskatīta par neārstē-
jamu un saistītu ar paša pacienta vainu (viņš taču 
smēķē!), tā jau pēc de�nīcijas šobrīd tiek trak-
tēta kā novēršama un ārstējama slimība. Otrkārt, 
ārstēšana ar bronhus paplašinošiem inhalatoriem 
nodrošina būtisku slimības simptomu mazināša-
nos, jau pieminētās plaušu funkcijas un pacientu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Kāpēc sabiedrībā un medicīnā par prioritāti ir 
izvirzījusies kardioloģija? No miokarda infarkta 
daudzi pacienti mirst, dažkārt pēkšņi. Savukārt 
no smagas plaušu slimības pacienti mirst lēni 
un reizēm mokoši. Svarīgākais ir tas, ka visbie-
žāk viņi nepagūst nomirt no plaušu slimības, jo 
skābekļa piegādes sistēmas vājuma dēļ ātrāk 
notiek katastrofa sirds vai smadzeņu asinsvados, 
un pacienta pēdējā diagnoze ir kardioloģiska. 
Īsāk sakot, pacients mirst no miokarda infarkta 
vai sirds ritma traucējumiem, slimodams ar hro-
nisku plaušu kaiti.
– Kas, jūsuprāt, ir veiksmīgu astmas terapiju 
veicinošie faktori?

– Veiksmīgas ārstēšanas ķīla ir pareiza diagnoze, 
pareiza, pacientam individuāli piemērota ārstē-
šana un sadarbība starp ārstu un pacientu. Ast-
mas un HOPS ārstēšana atšķiras no jebkuras citas 
iekšķīgās slimības ārstēšanas ar to, ka medika-
menti tiek ievadīti inhalāciju ceļā. Tāpēc dakte-
rim ir svarīgi ne tikai nozīmēt pareizās zāles, bet 
arī atbilstošu inhalācijas ierīci.
– Ko nozīmē atbilstoša inhalācijas ierīce?
– Pirmkārt, to, ka pacients ir apmācīts un prot ar 
to rīkoties. Otrkārt, pacients ir apmierināts ar savu 
inhalatoru, viņam tas patīk. Bieži vien tehniskās 
īpatnības un priekšrocības atkāpjas otrajā plānā, 
svarīga ir inhalāciju ierīces piemērotība konkrē-
tajam pacientam. No šiem faktoriem ir atkarīga 
pacientu līdzestība. Tāpat ir svarīgi, lai pacients 
būtu informēts par slimības būtību, gaitu un ārs-
tēšanas īpatnībām.
– Vai pastāv universāls līdzeklis, kas palīdzēs 
jebkuram astmas vai HOPS pacientam?
– Astmas ārstēšanas pamatā ir pretiekaisuma 
terapija, kas tiek nodrošināta ar inhalējamo gli-
kokortikoīdu palīdzību. Inhalējamie glikokortiko-
īdi mazina mirstību no astmas, likvidē šīs slimības 
simptomus, kā arī uzlabo plaušu funkcijas rak-
sturlielumus. HOPS ārstēšanas pamatā ir bronhu 
paplašinātāji jeb bronhodilatatori.
– Kā slimību izjūt pacients? Kā viņam zināt, 
kad var pārtraukt lietot zāles?
– Slimību pacients izjūt simptomu veidā. Sasnie-
dzot labu astmas kontroli, slimības simptomi 
izzūd, un pacientam rodas loģisks jautājums, 
vai ir nepieciešams turpināt ārstēšanu un vai 
turpmāka medikamentu lietošana nav saistīta 
ar nevēlamām blaknēm. Kā jau minēju, astma 
ir hroniska slimība un šobrīd nav iespējams to 
izārstēt. Mūsu spēkos ir panākt astmas kontroli. 
Tas nozīmē, ka pacientam nav nekādu slimības 
simptomu ne dienā, ne naktī, nav nepieciešamas 
bronhus paplašinošo jeb simptomus atvieg-
lojošo aerosolu inhalācijas, kā arī nav nekādu 
ikdienas aktivitāšu ierobežojumu nedēļām un 
mēnešiem ilgi. Tomēr, pārtraucot ārstēšanu, 
astmas simptomi parasti agri vai vēlu atgrie-
žas. Vēl bīstamāki ir astmas uzliesmojumi, 
kuru dēļ pacients ar ātro palīdzību var nonākt 
arī slimnīcā.

Ārstējot HOPS, visbiežāk neizdodas panākt sim-
ptomu pilnīgu kontroli, bet tikai atvieglot slimī-
bas gaitu. Pacientiem parasti saglabājas elpas 
trūkums �ziskas slodzes laikā, klepus, nespēks, 
bieži attīstās depresija. Secinājums ir tāds, ka ne 
vienas, ne otras slimības gadījumā, ja slimībai ir 
vidēji smaga vai smaga gaita, ārstēšanu pārtraukt 
parasti nav iespējams.
– Kādi ir biežāk dzirdētie stereotipi vai aiz-
spriedumi, kāpēc pacienti neievēro terapiju?
– Biežākie cēloņi, kāpēc pacienti pārtrauc ārstē-
šanu, ir laba pašsajūta, kas liek pārvērtēt ārstēša-
nas nepieciešamību, kā arī bailes no nevēlamām 
blaknēm. Taču gadās arī tā, ka pacienti vienkārši 
aizmirst ieelpot savu inhalatoru.
– Cik liela nozīme ir pacienta informētībai par 
slimību un pareizu zāļu lietošanu? Vai pietiek 
ar lietošanas instrukcijas izlasīšanu?
– Ārkārtīgi svarīgi ir rūpīgi apmācīt pacientu, iepa-
zīstināt ar inhalāciju ierīci, izskaidrot tās darbības 
un inhalāciju tehnikas īpatnības. Noteikti nepie-
tiek ar to, ka ārsts izraksta recepti un izsniedz to 
pacientam. Nepietiek arī ar īsu instruktāžu dažu 
minūšu garumā un informācijas bukleta izsnieg-
šanu. Nepieciešama aptuveni 30–60 minūšu 
apmācība, kuras laikā pacients tiek iepazīstināts 
ar vairākām inhalāciju ierīcēm, izvēloties pacien-
tam piemērotāko.
– Ko jūs ieteiktu katram pacientam vai viņa 
tuviniekiem, saskaroties ar ieilgušiem ast-
mas simptomiem? Kāpēc ir tik svarīgi doties 
pie ārsta, nevis tikai uz aptieku?
– Astmas un HOPS ārstēšanai bez ārsta receptes 
pacients faktiski nevar saņemt neko, jo visas zāles 
ir recepšu medikamenti.
– Vai mūsdienās informācijas meklēšana 
Google ir labs risinājums?
– Google un internets noteikti nav labākais risi-
nājums. Internetā ir pieejams ļoti daudz infor-
mācijas – gan uzticamas, gan neuzticamas, gan 
pareizas, gan nepareizas. Tur atrodama gan spe-
ciāla zinātniski pamatota informācija, gan cilvēku 
fantāzijas un dezinformācija. Šobrīd Latvijā nori-
sinās darbs pie mobilo viedtelefonu aplikācijas 
izveides, kas atgādinās pacientiem par veicama-
jām inhalācijām. Aplikācijā plānots iekļaut arī izglī-
tojošu informāciju.

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Māris Bukovskis: «Lūzumu astmas ārstēšanas vēsturē izraisīja inhalējamie glikokor-
tikoīdi, kuri mazina nāves risku, lieliski noņem astmas simptomus, uzlabo plaušu 
funkcijas raksturlielumus un pacientu dzīves kvalitāti.»
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Elpas trūkums 
liecina ne tikai par 
sirds problēmām
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LAUMA KALĒJA

Plaušu slimības ir nozīmīgs emocionālais, 
sociālais un fi nansiālais slogs gan katram 
pacientam individuāli, gan viņa ģimenei. 
Viena no izplatītākajām elpceļu slimībām 
ir astma.

Sarunā ar pneimonoloģi Zaigu Kravali skaidro-
jam, kā izpaužas astma un kā to iespējams ārstēt.

– Laikapstākļi ir viens no aspektiem, kas 
ietekmē plaušu slimību pacientu labsajūtu. 
Pagājušais rudens bija silts un saulains. Kā tas 
ietekmēja jūsu pacientu labsajūtu?
– Šoruden manā praksē nemazinājās to pacientu 
skaits, kuriem bija nepieciešama ārsta konsultā-
cija, lai uzlabotu bronhiālās astmas kontroli vai 
ārstētu uzliesmojumus. Savukārt šī gada jūnijs 
un jūlijs bija neierasti lietaini mēneši, kas ietek-
mēja daudzu pacientu slimības gaitu. Saasināto 
simptomu dēļ astmas terapija bija jāturpina tai 
pacientu daļai, kuri sausās un siltās vasarās bez 
tās bija varējuši iztikt.
– Kāda ir kopējā tendence plaušu slimību 
izplatībai Latvijā? Kādi tam varētu būt iemesli?
– Šobrīd hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS) ir ceturtais biežākais nāves cēlonis 
pasaulē. Pasaules Veselības organizācijas dati 
vēsta, ka 2030. gadā HOPS ierindosies jau trešajā 
vietā. ASV šādi mirstības rādītāji tika sasniegti jau 
2012. gadā. Latvijā varētu būt aptuveni 150 000 
HOPS slimnieku, no kuriem apzināti ir tikai 40 000.
Tāpat arī precīza bronhiālās astmas izplatība Lat-
vijā nav zināma. Valstī ar to slimo aptuveni 5–10% 
pieaugušo un 10–15% bērnu. Bronhiālās astmas 
pacientu skaits aug, kas daļēji saistāms ar mūsu 
dzīves apstākļu uzlabošanos, mazinot imūnsis-
tēmas saskarsmi ar apkārtējās vides antigēniem. 
Imūnajai sistēmai netiek dota pilnvērtīga iespēja 
«atpazīt» antigēnus un adekvāti reaģēt saskarē ar 
tiem. Attiecīgi imūnā sistēma, nonākot kontaktā 
ar kādu no antigēniem, reaģē gana agresīvi un 
rodas alerģiskas slimības, to vidū bronhiālā astma.
Saslimstību ar plaušu slimībām veicina arī plašā 
smēķēšanas izplatība, darbs kaitīgos apstākļos, 
kā arī piesārņota apkārtējā vide. Tomēr sabied-
rībā vērojama arī pozitīva tendence: cilvēki arvien 
vairāk aizdomājas par veselīgu dzīvesveidu, vese-
līgu pārtiku, � ziskajām aktivitātēm, smēķēšanas 
atmešanu, kas ilgtermiņā noteikti dos pozitīvu 
rezultātu dažāda veida plaušu un citu slimību 
izplatības mazināšanā.
– Viena no bieži sastopamām plaušu slimībām 
ir bronhiālā astma. Kādi ir saslimšanas simp-
tomi un kā rīkoties, tos pamanot?
– Bronhiālā astma var sākties jebkurā vecumā. 
Visbiežāk tā izpaužas ar ilgstošu klepu vai bron-
hītu, kas bieži atkārtojas. Smagākas slimības gadī-
jumā attīstās čīkstēšana krūtīs ar pavadošām elpas 
trūkuma epizodēm. Slimības simptomi parasti ir 
izteiktāki naktīs vai agri no rīta.
Visbiežāk bronhiālā astma sākas bērnībā. Ast-
mas attīstību lielā mērā nosaka iedzimtība kom-
binācijā ar apkārtējās vides faktoriem. Ja ģimenē 
kādam ir bijusi astma, tad nereti tā vērojama arī 
nākamajās paaudzēs. Tāpat arī, ja agrīnā vecumā 
bērnam ir vērojama pārtikas nepanesība jeb 
atopisks dermatīts, tad pieaugot var parādīties 
arī astmas simptomi: klepus, kas mēdz modināt 
naktīs, elpas trūkums, čīkstēšana krūtīs.

Pēdējos gados arvien biežāk bronhiālā astma tiek 
diagnosticēta pieaugušajiem un gados veciem cil-
vēkiem. Pacienti sūdzas par lēkmjveidīgu klepu 
naktīs un agri no rīta, ko pavada elpas trūkums, 
tāpat arī par apgrūtinātu elpošanu � ziskas slo-
dzes laikā vai pēc tās, kā arī čīkstēšanu krūtīs. 
Gados veci pacienti ir īpaša grupa, kura mēdz 
ilgstoši nevērsties pie ārsta, uzskatot, ka elpas 
trūkums viņu vecumā ir norma. Nereti mēdz būt 
gadījumi, kad šādiem pacientiem kļūdaini elpas 
trūkums tiek saistīts tikai ar sirds mazspēju un 
kardiālo astmu.
Parādoties iepriekš minētajiem simptomiem, 
noteikti jāgriežas pie pneimonologa.
– Kādas metodes tiek izmantotas, lai diag-
nosticētu astmu?
– Būtiska ir pacienta anamnēze, kad pacients 
tiek rūpīgi izjautāts par slimību vēsturi ģimenē 
un novērotajiem simptomiem: cik sen tie sāku-
šies, kā un kuros brīžos tie izpaužas, kādi ir riska 
faktori (darba apstākļi, smēķēšana un citi). Diag-
nozes precizēšanai tiek izmantotas divas neinva-
zīvas diagnostikas pamatmetodes: spirogrā� ja 
un bronhodilatācijas tests. Spirogrā� ja ir plaušu 
funkcionālās diagnostikas pamatmetode, ar 
kuras palīdzību nosaka elpceļu caurejamību, 
mērot ieelpotā un izelpotā gaisa tilpumu, kā arī 
maksimāli forsētas ieelpas un izelpas ātrumu. 
Būtiskākais rādītājs bronhiālās astmas diag-
nostikā ir FEV1 – forsētas izelpas tilpums pirmajā 
sekundē, kas ir maksimālais gaisa daudzums, 
ko pacients spēj izelpot pirmās sekundes laikā. 
Kad pacientam ir noteikts FEV1 , viņam dod ieel-
pot bronhus paplašinošu medikamentu un pēc 
15–20 minūtēm elpošanas testu atkārto. Ja FEV1 
ir uzlabojies par 12% vai vairāk, tas liecina par 
bronhiālo astmu. Ja bronhodilatācijas testa laikā 
novirzes no normas netiek konstatētas, bet ir 
astmai raksturīgie simptomi, var veikt bron-
hoprovokācijas testu, kas balstās uz jau iepriekš 
minēto spirogrā� ju, bet bronhus paplašinoša 
medikamenta vietā pacientam dod ieelpot meta-
holīnu – medikamentu, kas astmas pacientam 
izsauc bronhu sašaurināšanos un attiecīgi arī 
FEV1 samazināšanos.
– Kā astma tiek ārstēta un kas ietekmē ārstē-
šanās efektivitāti?
– Vispirms pacientam tiek rekomendēts izvairīties 
no zināmiem astmu provocējošiem faktoriem, kā 
arī veikt ikgadēju vakcināciju pret gripu. Visbie-
žākie alergēni, kas izraisa astmas gaitas paslik-
tināšanos, ir mājas putekļu ērcīte, ziedputekšņi 
un dzīvnieku ādas epitēlijs. Tāpat bronhu sašau-
rināšanos un lēkmju attīstību var veicināt asas, 

kodīgas smaržas. Ir cilvēki, kuriem slimību saasina 
� ziska slodze vai stress. Protams, jāatmet smēķē-
šana, jo ir skaidri zināms, ka smēķēšana pasliktina 
astmas kontroli. Ikdienas praksē nereti redzam 
pacientus ar kuņģa skābes atvilni jeb gastroezo-
fageālo atviļņa slimību. Šiem pacientiem kuņģa 
skābes mikrodaļiņas nekontrolēti nonāk elpceļos 
un provocē astmas lēkmes.
Astmas ārstēšanas pamatā ir pretiekaisuma tera-
pija – glikokortikosteroīdi, kas tiek lietoti inhala-
toru veidā. Dažkārt medikaments tiek kombinēts 
ar leikotriēnu antagonistiem un/vai bronhus 
paplašinošām zālēm.
Astmas pacientiem nepieciešams regulāri izvēr-
tēt astmas kontroli un atbilstoši koriģēt medika-
mentu lietošanu, vadoties pēc astmas kontroles 
rezultātiem. Internetā ir brīvi pieejams astmas 
kontroles tests (ACT), kas dod iespēju gan pacien-
tam, gan ārstam novērtēt pacienta pašsajūtu, sli-
mības simptomus un terapijas efektivitāti. Testā 
tiek uzdoti jautājumi par pacienta pašsajūtu 
pēdējo četru nedēļu laikā gan saistībā ar nakts 
simptomiem, gan glābējinhalatoru (bronhu 
paplašinātāju) lietošanu, kas ļauj novērtēt tera-
pijas atbilstību. Labas astmas kontroles rezultātā 
medikamentu devu, iespējams, var samazināt.
Ikvienam ir svarīgi saprast, ka astmas diagnoze ir 
uz mūžu. To pilnībā izārstēt nav iespējams, tādēļ 
astmas kontrolei ir būtiska nozīme pacienta dzīvē. 
Astma ilgstoši var atrasties remisijā, tādēļ var būt 
laiks, kad medikamentus nav nepieciešams lie-
tot, tomēr tam jābūt stingri saskaņotam ar ārstē-
jošo ārstu. Patvaļīgai ārstēšanās pārtraukšanai var 
sekot slikta slimības kontrole un uzliesmojumi. 
Pacientiem jāsaprot, ka neviens medikaments, 
lai arī cik efektīvs, nevarēs uzlabot veselību, ja 
medikamenti tiks lietoti neregulāri vai inhalators 
izmantots nepareizi.
– Cik līdzestīgi ir astmas pacienti?
– Diemžēl ikdienas praksē esmu novērojusi, ka, 
piemēram, sirds asinsvadu slimību un cukura 
diabēta pacienti terapijai ir daudz līdzestīgāki. 
Viņi pieņem, ka regulāra medikamentu lieto-
šana ir pati par sevi saprotama. Turpretim ast-
mas pacienti, sasniedzot labu simptomu kontroli, 
nereti atsakās no inhalatora lietošanas, uzskatot, 
ka slimība ir izārstēta. Daži pieņem, ka, atjaunojo-
ties astmas simptomiem, atsāks terapiju un viss 
nostāsies savās vietās. Šādos gadījumos es atkār-
toti skaidroju pacientam īstermiņa un ilgtermiņa 
riskus, kas saistāmi ar neregulāru astmas terapiju. 
Uzsveru, ka slikti kontrolēta astma var novest līdz 
uzliesmojumam, hospitalizācijai, plaušu funkcijas 
mazināšanai, kā arī neatgriezeniskām sekām, kas 

var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti, ierobežojot 
� ziskās aktivitātes un darba spējas.
Manu klientu vecums ir ļoti atšķirīgs, tomēr tas 
neietekmē viņu līdzestību ārstēšanai. Ir apzinīgi 
pacienti, kas ļoti nopietni izturas pret veselību, 
visu grib izzināt un izprast, sekot slimības attīstī-
bai. Šādi pacienti regulāri nāk konsultēties, lai pār-
baudītu savu plaušu funkciju un satiktos ar ārstu 
pat tad, ja nav akūtu sūdzību. Tomēr ir arī tādi, 
kas slimību un ārsta padomus neuztver nopietni, 
nerēķinoties ne ar īstermiņa, ne ilgtermiņa sekām.
– Ko ir iespējams darīt, lai uzlabotu slim-
nieku līdzestību?
– Nozīmīga loma ir pacientu izglītošanai. Ir jārīko 
informatīvās kampaņas, jārunā par astmas diag-
nozi, ar to saistītajām problēmām, kā arī par 
sekām, ja pacients ir nelīdzestīgs. Būtiska ir laba 
sadarbība starp ārstu un pacientu, savstarpēja 
uzticība un cieņa. Tāpat nenovērtējama ir ģime-
nes loma slimības ārstēšanā. Savā praksē esmu 
novērojusi, ka līdzcilvēku rūpes slimniekus ļoti 
motivē. Tuvinieki mēdz interesēties par slimības 
gaitu, atgādina par zāļu lietošanu, nereti nodro-
šina to pieejamību. Savukārt, ja ģimenes locekļi 
slimību un problēmas nopietnību neizprot, tad 
arī rezultāti ir sliktāki.
Ir svarīgi zināt, vai ārstēšanas režīms pacientam ir 
pieņemams un inhalatora ierīces lietošana ir pil-
nīgi saprotama. Atsaucoties uz starptautiskajām 
vadlīnijām, kā arī pēc individuālās pieredzes varu 
teikt, ka lielākā daļa (līdz pat 90%) nekontrolētas 
astmas gadījumu saistīti ar inhalatora nepareizu 
vai neregulāru lietošanu. Šī iemesla dēļ pacien-
tiem ir būtiska inhalatora lietošanas apmācība. 
Stradiņa slimnīcā pēc konsultācijas pie pneimo-
nologa ir iespēja apgūt pareizu inhalatora lieto-
šanu speciāli apmācītas māsas vadībā. Saprotot, 
kādi medikamenti ir nepieciešami, pacients mie-
rīgā atmosfērā var iemācīties pareizi lietot ārsta 
nozīmēto inhalatoru. Mūsu pacientiem konsultā-
cija ir bez maksas.
Cilvēku ienākumu līmenis valstī ir ļoti dažāds, un 
nereti medikamentu iegāde ir � nansiāli sarežģīta. 
Astmas ārstēšanai valsts līdz� nansējums ir 75%, 
tomēr tas nav pietiekams. Valstī pastāv kvotu sis-
tēma ambulatorajiem pakalpojumiem. Tās Stra-
diņos šogad tika izsmeltas jau oktobra beigās. 
Pacienti, kuri nevar atļauties maksas konsultā-
ciju, spiesti pierakstīties uz valsts kompensētu 
konsultāciju nākamā gada janvārī. Tāpēc likum-
sakarīgi rodas jautājums: vai astmas uzliesmo-
juma ārstēšana stacionārā valstij izmaksā mazāk 
nekā savlaicīga konsultācija ambulatoro pakal-
pojumu centrā?

ĀRSTA PADOMS

Astmas slimnieka 
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

TOMS ZVIRBULIS

Smēķēšana ir liela Latvijas sabiedrības 
problēma. Tabakas lietošana ikdienā 
ietekmē ne tikai pašu smēķētāju, bet arī 
viņam tuvākos cilvēkus. Līdz ar šo slikto 
ieradumu palielinās arī risks saslimt ar 
vairākām ļoti bīstamām slimībām, to 
skaitā ar hronisku obstruktīvu plaušu 
slimību jeb HOPS.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā cilvēks saslimst ar 
HOPS, kāda ir ārstēšana un kā ar slimību sadzīvot, 
uz sarunu aicinājām P. Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcas plaušu slimību centra ambulatorās 
daļas vadītāju Nataļju Voskresensku.

– No plaušu slimībām Eiropā ik gadu mirst 
aptuveni 600 000 cilvēku, kas ir 1/8 no kopējā 
mirušo skaita. Izmaksu ziņā lielāko daļu no 
tām veido HOPS un astmas diagnoze. Kāda 
ir situācija Latvijā?
– Latvijā situācija ir līdzīga kā visā pasaulē. Pasaulē 
pacientu ar astmu ir vairāk nekā ar HOPS. Runā-
jot par statistiku, 2012. gadā ar astmu slimoja 
235 miljoni, bet ar HOPS – 64 miljoni cilvēku. Tajā 
pašā laikā HOPS ir trešais biežākais nāves cēlonis. 
Astma kā nāves cēlonis nav pat pirmajā divdes-
mitniekā. Astmas pacientu ir ļoti daudz, bet, patei-
coties mūsdienīgai terapijai, viņiem prognoze 
ir labvēlīga un var būt pat gadiem ilga remisija. 
HOPS ir slimība, kura pakāpeniski progresē, paslik-
tina pacienta dzīves kvalitāti un var izraisīt nāvi.
– Kādi ir galvenie HOPS izraisošie faktori?
– 99 gadījumos no 100 tā ir smēķēšana. Protams, 
ļoti svarīgi ir arodfaktori, iekštelpu un vides pie-
sārņojums. Pasīvā smēķēšana var ietekmēt HOPS 
attīstību, bet lielākoties tā ir smēķēšana.
– Ir gadījumi, kad cilvēki nodzīvo ļoti garu 
mūžu un mirst dabīgā nāvē, neskatoties uz to, 
ka smēķē visu mūžu. Tāpat mēdz būt pretēji. 
Cilvēks sāk smēķēt samērā vēlu, gados 20, un 
40 gadu vecumā jau sākas nopietnas veselī-
bas problēmas. Tas ir saistīts ar ģenētiku vai 
kādiem citiem faktoriem?
– Ļoti svarīga ir ģenētiskā predispozīcija, lai gan 
mēs vēl nevaram pateikt, vai, sākot smēķēt, cil-
vēkam pēc 20 gadiem būs HOPS vai nē. Hroniska 
obstruktīva plaušu slimība skar aptuveni no 1/3 
līdz pusei smēķētāju. Šeit gan es vēlos uzsvērt, ka 
vesela smēķētāja nav. Apkopotie dati norāda, ka 
smēķētāji vidēji dzīvo par 10–15 gadiem mazāk 
nekā nesmēķētāji. Tātad smēķēšana reāli sama-
zina dzīves ilgumu, nemaz nerunājot par dzīves 
kvalitāti. HOPS var būt ļoti smaga slimība, kas liedz 
pacientam pat iziet no mājas. Ārzemēs pacienti 
izmanto īpašu pārvietošanās tehniku, viņiem 
ir pieejami skābekļa baloni, tādējādi slimnieks 
paša spēkiem var nokļūt līdz ārstam. Man ir vai-
rāki pacienti, kuri gadiem nav pie manis bijuši, jo 
viņiem nav spēka piecelties, saģērbties un iziet 
no mājas.
– Kurā brīdī cilvēks sāk aizdomāties, kas ar viņu 
ir noticis, un kādi ir biežākie HOPS simptomi?
– Biežāk sastopamais HOPS simptoms ir elpas 
trūkums. Sākotnēji pie smagas �ziskas slodzes, 
pēc tam jau arī miera stāvoklī. Parādās klepus, tas 
var būt gan sauss un kairinošs, gan ar krēpām. Sli-
mība parasti izpaužas gadus 20 pēc smēķēšanas 
uzsākšanas, un mēs nevaram tās attīstību aptu-
rēt pilnībā. Arī pareiza terapija un atteikšanās no 
tabakas ne vienmēr palīdzēs, un slimība, vistica-
māk, progresēs. Tomēr, ja slimība atklāta agrāk, 
to ir vieglāk ārstēt un kontrolēt.
– Mēs parasti vispirms griežamies pie ģime-
nes ārsta. Vai viņš ir spējīgs diagnosticēt 

šo slimību pats, vai ir jānosūta pacients pie 
speciālista? 
– HOPS galvenā diagnostikas metode ir spiro-
metrija. Ja ģimenes ārstam ir pieejams šāds aprī-
kojums, tad viņš var veikt procedūru, izvērtēt 
situāciju un noteikt diagnozi. Parasti gan ģime-
nes ārsti tādus pacientus sūta pie pneimonologa, 
bet jāatceras, ka ne visi pacienti vēlas doties pie 
ārsta. Citi apmeklējuma laikā atklāj, ka nav bijuši 
pie ārsta vairāk nekā desmit gadus. Tad gan rei-
zēm izrādās, ka ir par vēlu, un mums ir ļoti grūti 
viņiem palīdzēt. Lielākajā daļā gadījumu mūsu 
sadarbība ar ģimenes ārstiem ir bijusi ļoti labā 
līmenī. Pacienti bieži apgalvo, ka viņiem nav 
nekādu sūdzību, bet pēc padziļinātas pārbaudes 
tiek atklāts, ka pacientam ir gan elpas trūkums, 
gan mokošs klepus no rītiem, bet pats slimnieks 
to uzskata par normālu parādību.
– Jūs teicāt, ka HOPS izārstēt nav iespējams. 
Ja neskaita ilgāku mūžu, kādas vēl ir laikus 
uzsāktas HOPS ārstēšanas priekšrocības?
– Nevienu hronisku slimību mēs nevaram izārstēt, 
arī HOPS. Uzsākot ārstēšanu, tieši dzīves kvalitā-
tes uzlabošanās ir galvenais pacienta ieguvums. 
Samazināsies elpas trūkums, viņš varēs darīt lie-
tas, kuras pirms tam nebija spējīgs sakarā ar elpas 
trūkumu. Samazināsies arī klepošanas intensi-
tāte, kas noteikti uzlabos dzīves kvalitāti. Ir dažā-
das medikamentu kombinācijas, kuras var šādu 
efektu sniegt. Ļoti svarīga šajā gadījumā ir arī abu 
pušu vēlme sadarboties. HOPS medikamenti tiek 

kompensēti tikai 50% apmērā, un pacienta izde-
vumi ir samērā lieli, jo zāles ir jālieto visu mūžu.
– Kādas varētu būt HOPS simptomus mazi-
nošo zāļu aptuvenās izmaksas mēnesī?
– Parasti tas ir atkarīgs no slimības stadijas, bet 
varētu būt 20–60 eiro mēnesī. Jāņem gan vērā, 
ka tie ir tikai pacienta paša izdevumi par zālēm. 
Valsts medikamentus HOPS ārstēšanai kompensē 
50% apmērā.
– Neskaitot spirometriju, kādas vēl ir HOPS 
diagnostikas metodes?
– HOPS diagnoze un terapija balstās uz spiromet-
rijas rezultātiem. Pārējie izmeklējumi ir netieši 
saistīti. Tās ir pacienta sūdzības, trokšņi plaušās vai 
izmaiņas plaušu rentgenā. Reizēm ar mums sazi-
nās rentgenologi, lai informētu par to, ka mūsu 
pacientu plaušās ir atklātas patoloģiskas izmaiņas. 
Taču precizēt bronhu sašaurinājumu mēs varam, 
tikai veicot spirometriju. Es vēlos uzsvērt, ka tā ir 
droša un efektīva metode, lai slimību atklāt laikus.
– Vai ir vēl kādas ikdienas aktivitātes, neskai-
tot smēķēšanas atmešanu, kuras var palīdzēt 
pacientam uzlabot viņa dzīves kvalitāti?
– Protams! Ir izstrādāti speciāli elpošanas vingri-
nājumi, kurus var veikt mājās. Sākotnēji gan to 
labāk darīt �zioterapeita klātbūtnē. Pareizi izpildīti 
elpošanas vingrinājumi, regulāra �ziskā aktivitāte, 
piemēram, nūjošana, ir ļoti laba, lēta un, galvenais, 
efektīva metode, lai uzlabotu pašsajūtu ikdienā.
– Pastāstiet nedaudz vairāk par skābekļa tera-
piju, par kuru minējāt iepriekš!

– Pacientam, kuram slimība jau ir tālu progresē-
jusi, mēs ar skābekļa terapijas palīdzību varam 
piegādāt papildu skābekli plaušām, tādējādi 
uzlabojot dzīves kvalitāti, slodzes izturību. Ir 
īpašas ierīces – skābekļa baloni vai koncentra-
tori –, kurus ir iespējams lietot gan mājas apstāk-
ļos, gan izejot uz ielas. Diemžēl, neskatoties uz 
pētījumu rezultātiem un mūsu aktivitāti, valstī šī 
terapija vēl arvien netiek apmaksāta. Visbiežāk 
skābekļa terapija ir nepieciešama pacientiem ar 
ļoti smagu HOPS, kuri ir pat 1. vai 2. grupas inva-
līdi. No skābekļa balona pieejamības brīžiem ir 
atkarīga viņu dzīvība.
– Kādi faktori vairāk ietekmē HOPS terapijas 
efektivitāti? Tie ir medikamenti, līdzestība vai 
pareiza zāļu lietošana?
– Katram momentam ir sava nozīme. Ja ārsts pacien-
tam izvēlas nepareizo medikamentu, pacients to 
var lietot pareizi, bet laba efekta nebūs. Situācija 
ir tāda pati arī tad, ja ir izvēlētas pareizās zāles, bet 
pacients kādu apstākļu dēļ tās nelieto. Visbeidzot 
pacientu līdzestība ir ļoti svarīga, lietojot inhalēja-
mos preparātus. Nepietiek ar zāļu lietošanu, tas ir 
jādara pareizi. Pie mums ir īpaša medicīnas māsa, 
kura apmāca pacientus, kā to darīt. Sākotnēji mēs 
katram pacientam piemeklējam viņam piemērotu 
ierīci. Ārsta un pacienta sadarbība ir ļoti svarīga, 
lai ārstēšana būtu efektīva. Tāpēc pneimonologu 
ir vēlams apmeklēt 3–6 reizes gadā. Parasti visla-
bākā sadarbība izveidojas ar smagiem pacientiem.
– Vai HOPS pacientiem būtu svarīgi iesais-
tīt ārstēšanas procesā arī savus līdzcilvēkus?
– Ja pacients uz pieņemšanu ierodas kopā ar radi-
niekiem, tad arī viņiem mēs izskaidrojam situāciju. 
Cik svarīgi ir palīdzēt savam tuviniekam atmest 
smēķēšanu, kā pareizi lietot inhalatoru. Ja kāds 
vēlas atmest smēķēšanu, ģimenes atbalsts ir ļoti 
svarīgs, jo vienatnē to izdarīt ir grūti.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas varētu uzla-
bot pacientu līdzestību?
– Jaunumi ir katru gadu. Parādās arvien jauni 
medikamenti, kuri ir efektīvāki un vieglāk lieto-
jami. Mums ir pieejamas zāles, kuras jālieto tikai 
vienu reizi dienā. Vienīgais, kas attur cilvēkus 
no šo zāļu lietošanas, ir cena. Līdzmaksājums ir 
26–30 eiro mēnesī, un daži pacienti tāpēc no šīm 
zālēm atsakās.
Igaunijā un Lietuvā kompensācijas apjoms HOPS 
zālēm ir lielāks. Līdz ar to viņiem šī problēma nav 
tik izteikta. Jaunie medikamenti tiek lietoti vai-
rāk, un smagu pacientu ir mazāk nekā pie mums.
– Agrāk astmu uzskatīja par ļoti bīstamu sli-
mību, kura var izraisīt nāvi. Šobrīd gan tas 
vairs neatbilst reālajai situācijai, jo no šīs slimī-
bas mirst vien retais, kamēr HOPS nāves gadī-
jumu ziņā piekāpjas tikai sirds un asinsvadu 
slimībām. Vai šis ir gana labs arguments, lai no 
jauna izvērtētu zāļu kompensācijas sistēmu?
– Es nevaru izskaidrot, kāpēc viena slimība tiek 
uzskatīta par bīstamāku nekā cita. Ja runājam par 
nāves cēloņiem, tad HOPS tik tiešām ir 3. vietā 
pasaulē. Man ir grūti saprast loģiku, ar kādu zāļu 
kompensācijas sistēma tiek veidota. Ja pacients 
ar slimības saasinājumu tiek nogādāts slimnīcā, 
izmaksas ir desmitiem reižu lielākas, nekā palie-
linot kompensācijas apjomu medikamentiem.
– Kas pacientam ir jāievēro, ja viņam ir HOPS? 
Kā slimība ietekmē viņa dienas režīmu?
– Ja pacientam ir noteikta šāda diagnoze, viņam 
tiek nozīmēta atbilstoša terapija. Savukārt no 
pacienta paša mēs sagaidām, ka viņš atmetīs smē-
ķēšanu, regulāri lietos zāles, būs �ziski aktīvs, ēdīs 
veselīgi un apmeklē speciālistu vismaz reizi gadā. 
Visiem HOPS pacientiem es iesaku vakcinēties 
pret gripu, jo biežākais slimības saasinājuma cēlo-
nis ir vīrusa infekcijas.

Labākā HOPS profilakse – nesākt smēķēt
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Nataļja Voskresenska: «Nevienu hronisku slimību mēs nevaram izārstēt, arī HOPS. 
Uzsākot ārstēšanu, tieši dzīves kvalitātes uzlabošanās ir galvenais pacienta iegu-
vums. Samazināsies elpas trūkums, viņš varēs darīt lietas, kuras pirms tam nebija 
spējīgs elpas trūkuma dēļ.»
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MĀJAS APTIEKA

Stress ir ieņēmis pastāvīgu vietu mūsu 
ikdienas dzīvē, un ar to saistītās problē-
mas mēs mēģinām risināt ar dažādiem 
līdzekļiem: vieniem palīgā nāk saba-
lansēts uzturs, fiziskā aktivitāte, laba 
mūzika, draugi, citi cenšas stresu «noēst» 
vai «noslīcināt» alkoholā.

Par stresu mēs esam pieraduši runāt daudz, 
dažkārt to izmantojam kā vairogu, lai attaisno-
tos par nepadarītiem darbiem, pārliekām emo-
cijām utt. Bet kas īsti ir stress un kā tas kaitē 
mūsu organismam?

Kas ir stress un kā cīnīties ar 
tā izraisītajām sekām?
Stress ir organisma vispārēja nespeci�ska reak-
cija uz �zisku vai psiholoģisku iedarbību, kas 
izjauc tā homeostāzi (iekšējās vides stabilitāti) 
un rada pārmainītu (galvenokārt uzbudinātu) 
nervu sistēmas un visa organisma stāvokli. Orga-
nisma un iekšējās vides līdzsvars tiek izjaukts 
neatkarīgi no tā, vai stress ir «labs» (pozitīvs 
stress), «slikts» (ciešanu radīts stress), emocio-
nāls vai �zisks (vai vairākas tā formas vienlaikus). 
Organismam ir šādai situācijai jāpielāgojas. Ja 
stress ir pastāvīgs, to ir ļoti grūti izdarīt, un tas ir 
tieši saistīts ar daudzu pato�zioloģisku stāvokļu 
sākumu un progresu1. Ilgstošos stresu izraisošu 
faktoru ietekmes apstākļos tiek izjaukts endo-
krīnās, hormonu un veģetatīvās nervu sistēmas 
līdzsvars2. Attīstās garīga spriedze un paaugsti-
nās modrības līmenis, kā arī rodas pārāk izteikta 
apstākļu kontrole: pārmērīgas bažas un satrau-
kums par niekiem vai nemiers, trauksmainas gai-
das, bailes un emocionāla labilitāte, bezmiegs, 
uzmanības koncentrēšanas traucējumi un atmi-
ņas pasliktināšanās. Rodas galvas smadzeņu, 
endokrīnās un veģetatīvās nervu sistēmas dar-
bības pārmaiņas. Spriedzes režīmā sāk darboties 
virsnieru dziedzeri, izsviežot kortizolu un adre-
nalīnu, parādās ar vairākām sistēmām saistīti 
veģetatīvās disfunkcijas simptomi kopā ar vai-
rāk izteiktu nogurdināmību, palielinās muskuļu 
spriedze, turklāt kopā ar sāpēm. Stresa apstākļos 
četras reizes palielinās sirds-asinsvadu sistēmas 
slimību risks3, un divas reizes palielinās mugu-
ras sāpju risks4.

Magnija deficīts un stress
Pēdējās desmitgadēs, meklējot cēloņus stresa 
negatīvajai ietekmei uz organismu, daudz 
tiek apspriesta magnija de�cīta ietekme uz 
disadaptācijas un patoloģiskas trauksmes 
attīstību, kas klīniski izpaužas kā psihosoma-
tiskas slimības.

Mūsdienu cilvēkam ir daudzi magnija de�-
cīta attīstības cēloņi. Pirmais no tiem – nepa-
reizs uzturs. Magnija de�cīts uzturā izraisa 
magnija trūkumu organismā. Magnija līmeņa 
pazemināšanās mazina noturību pret stresu un 

ir viens no galvenajiem daudzu slimību attīstī-
bas faktoriem.

Vairākus gadus ilgi saņemts nepareizs uzturs 
kopā ar lielu vārāmā sāls daudzumu, arī slēptu 
(piemēram, desās, cīsiņos un citos pusfabrikā-
tos), ra�nētiem produktiem, kuros ir krasi sama-
zināts magnija daudzums, un ortofosforskābi 
(stipri gāzēto saldo bezalkoholisko dzērienu 
sastāvā), kā arī psihostimulatoriem un citām psi-
hoaktīvajām vielām (enerģijas dzērienu sastāvā), 
ko aktīvi izmanto padsmitnieki, pusaudži un cil-
vēki vecumā līdz 30 gadiem, gan pieaugušo, gan 
bērnu organismā izraisa magnija de�cītu5.

Glutamāts un aspartāms – galvenās pārtikas 
piedevas, ko satur lielākā daļa pusfabrikātu un 
ātrās ēdināšanas produktu, kavē magnija saņem-
šanu no uztura un palielina tā zudumus, tā vēl vai-
rāk pastiprinot ar emocijām saistītos traucējumus6.

Otrs iemesls ir sezonālās pārmaiņas. Laikā 
no novembra līdz martam organismā pazeminās 
magnija līmenis7.

Trešais iemesls ir stress, jo stresa laikā 
pastiprinās magnija deficīts 5, 8.

Kā tikt galā ar stresu?
Pats galvenais ir atklāt un censties novērst stresa 
cēloņus. Pēc tam var izmantot dažādus ārstēšanas 
un pro�lakses līdzekļus, kas ļaus aktivizēt dabis-
kos adaptācijas mehānismus un palielināt notu-
rību pret stresu9. Ārstēšana nebūt nenozīmē, ka ir 
jālieto medikamenti. Stresu iespējams ārstēt bez 
zālēm. Viena no iespējām – apgūt stresa pārvarē-
šanas iemaņas: mācīties, kā pārvaldīt savu laiku, 
ievērot darba, atpūtas un miega režīmu, mācīties 
piedot, veltīt laiku hobijiem, radošām nodarbī-
bām, attīstīt humora izjūtu. Svarīgi ir apgūt dažā-
das relaksācijas metodes.

Lielāka vieta ikdienā jāierāda fiziskajām akti-
vitātēm, jo regulāra �ziskā aktivitāte ļauj atbrīvo-
ties no spriedzes, kā arī uzlabot adaptācijas spējas 
un noturību pret stresu. Atkarībā no vecuma tās 
var būt pastaigas, skriešana, braukšana ar velo-
sipēdu vai slēpošana, sporta spēles, teniss, pel-
dēšana utt.9, 10, 11.

Noteikti vairāk uzmanības jāpievērš tam, ko 
mēs ēdam. Uzturam ir jābūt kvalitatīvam un 
veselīgam. Uztura kvalitātes un sastāva paslik-
tināšanās negatīvi ietekmē organismu. Kopā ar 
uzturu jāsaņem uzturvielas, vitamīni un mik-
roelementi. To attiecībai ir jābūt sabalansētai. 
Tomēr mūsdienu dzīvesveida dēļ par to bieži tiek 
aizmirsts, tādēļ pakāpeniski sāk ciest normāla 
smadzeņu darbība, noskaņojuma regulācija un 
adaptācija stresa situācijām. Mūsdienu uztura 
vājākā vieta ir apgāde ar nepieciešamo minerāl-
vielu un mikroelementu daudzumu, un par līderi 
ir kļuvis magnija deficīts12, 8, 13, 14.

Visagrīnākās pazīmes, kas liecina par nepie-
tiekamu ar uzturu saņemtā magnija daudzumu, 
ir: nemiers, pastiprināta uzbudināmība un 
aizkaitināmība, slikta pašsajūta, noguruma 

sajūta un pat depresija, fizisks diskomforts, 
arī sāpes vēderā un galvassāpes, muskuļu 
spriedze, sāpes un durstīšana muskuļos, 
miega traucējumi, slikta pašsajūta, lielāka 
nogurdināmība, paātrināta sirdsdarbība, 
koncentrēšanās traucējumi, hronisku slimību 
saasināšanās5, 15.

Kā mūsu organismam 
palīdz magnijs
Pieaugušam cilvēkam nepieciešamā magnija 
diennakts deva ir 5 mg/kg ķermeņa masas. Kā 
to var panākt? Ir svarīgi uzturā vairāk lietot zaļos 
dārzeņus un augļus, putraimus, graudzāles un 
produktus ar augstu B6 vitamīna saturu, kas vei-
cina magnija uzņemšanu no uztura. No uztura 
vēlams izslēgt vārāmo sāli vai tā jāaizstāj ar nelielu 
daudzumu jūras sāls14.

Nepieciešamā magnija daudzuma uzņem-
šana ar uzturu obligāti jānodrošina stresa fak-
toru iedarbības laikā, kā arī laikā no vēla rudens 
līdz pavasarim5. Fiziskā slodze un ar magniju bagā-
tināts mazkaloriju uzturs (≤ 2000 kcal dienā vai ≤ 
1200 kcal dienā, ja ir glikozes panesības traucē-
jumi) vienlīdz iedarbīgi palīdz veidoties nikotī-
namīdadenīndinukleotīdam jeb NAD – vienam 
no galvenajiem enerģijas pārnesējiem šūnā, kas 
pagarina šūnu mūžu un ir pretnovecošanās tera-
pijas pamatā16.

Magne B6 – magnija 
deficīta un stresa negatīvās 
ietekmes novēršanai
Lai novērstu stresa negatīvo ietekmi un palieli-
nātu noturību pret stresu, ieteicams novērst mag-
nija de�cītu, lietojot magnija preparātus. Magnija 
pidolāta un B6 vitamīna kombinācija (Magne B6 
perorālā šķīduma sastāvā) visātrāk paaugstina 
magnija līmeni asinīs, bet magnija citrāts ir vis-
vēlamākais bioorganiskais sāls – B6 vitamīna klāt-
būtnē (Magne B6 Premium sastāvā) par 40–50% 
pastiprinās tā bioloģiskā uzsūkšanās, kas ir opti-
māla ilgstošas lietošanas gadījumos. Magnija 
citrāta lielā biopieejamība veicina urīna ūdens 
un minerālvielu frakcijas līdzsvara normalizāciju.

Atšķirībā no neorganiskajiem sāļiem mag-
nija citrāts neizraisa kuņģa zarnu trakta gļotādas 
bojājumus, turklāt tas ir daudz labāk panesams. 
Salīdzinājumā ar magnija laktāta vai citu tā orga-
nisko sāļu lietošanu tieši magnija citrāts uzlabo arī 
Mg2+ jonu uzsūkšanos pazemināta kuņģa vides 
skābuma apstākļos17, 14, 18.

Magnija preparātus būtu īpaši vēlams lietot 
laikā no novembra beigām līdz aprīļa sākumam, 
kad tiek novērots vislielākais magnija de�cīts. To 
lietošana veicina noskaņojuma, uzmanības spējas, 

atmiņas, mācību sekmju un pašsajūtas uzlabo-
šanos, turklāt vājinās veģetatīvās disfunkcijas un 
disadaptācijas izpausmes, kā arī palielinās notu-
rība pret stresu. Ieteicamā deva un kursa ilgums ir 
3–4 reizes dienā vismaz viena mēneša garumā19.
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Mūsdienu uztura vājākā vieta ir apgāde ar nepieciešamo minerālvielu un mikroele-
mentu daudzumu, un par līderi ir kļuvis magnija deficīts. Ar magniju bagāti produkti 
ir zaļie lapu dārzeņi, piemēram, spināti, pākšaugi (pupas un zirņi), rieksti, žāvēti augļi, 
graudaugi (īpaši rupja maluma miltu produkti) un jūras produkti.

Ar magnija 
palīdzību cīņā 
pret stresu
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ZINAĪDA RESSELE

Kādēļ pat valstīs, kur pacientiem ir laba 
medicīniskā apdrošināšana un kur viņi 
regulāri veic visus iespējamos izmek-
lējumus un skrīningus, pie ārsta atnāk 
tikai puse cukura diabēta (CD) slimnieku? 
Tādēļ, ka par savu diabētu pacients nereti 
uzzina pavisam nejauši – piemēram, 
nonākot slimnīcā ar infarktu vai insultu, 
un tur noskaidrojas, ka viņam ir paaug-
stināts cukura līmenis asinīs.

«Diabētam sākuma stadijā nav spilgti izteiktu sim-
ptomu,» paskaidro Daugavpils reģionālās slimnī-
cas endokrinoloģe Jeļena Sokolova. «Parādās 
nedaudz lielāks vājums un nogurums, bez iemesla 
samazinās darbaspējas, ir vispārējs enerģijas trū-
kums – tieši tā parasti sākas diabēts.»

– Kāpēc cilvēki saslimst ar 2. tipa cukura dia-
bētu? Kas ir vairāk pakļauts riskam?
– Slimības rašanās lielu lomu spēlē ģenētiskā 
nosliece: ja radiniekiem ir 2. tipa CD, tad saslim-
šanas varbūtība palielinās divas reizes.
To ietekmē arī svara pieaugums – abdominālā 
(centrālā) aptaukošanās – un ar to saistītais paaug-
stinātais cukura līmenis asinīs. Centrālo aptau-
košanos (tauki nogulsnējas vēdera zonā) veicina 
mazkustīgums un neveselīga ēšana – cilvēks ēd 
visu pēc kārtas, aizraujas ar fastfūdu, ātrās ēdinā-
šanas pārtiku. Nevarētu teikt, ka cukura diabēta 
pacientiem būtu kādas īpašas garšas prioritātes, 
bet par cilvēka noslieci uz šo saslimšanu var lie-
cināt palielināta apetīte. Diabēta pacienti sūdzas 
par pastāvīgu bada sajūtu, vienmēr izjūt enerģijas 
trūkumu un vēlmi ēst.
Palielināts risks ir sievietēm ar grūtnieču diabētu 
anamnēzē, kuras ir dzemdējušas bērnus ar lielu 
svaru; hipertensijas, išēmiskās slimības, dislipi-
dēmijas pacientiem, pacientiem ar aptaukoša-
nos u.c.
Diabēta risks ir arī bērniem, kuri ir piedzimuši 
ar mazu svaru, viņiem ir iespējamas vielmai-
ņas slimības.
Lai arī turpmākajā dzīvē bērnam nebūtu liekā 
svara, viņu nedrīkst pārbarot, citādi agri vai vēlu 
pārmērīga ēšana viņam kļūs par normu. Tāpat 
nedrīkst radināt bērnu pie saldumu ēšanas.
– Latvijas Veselības aprūpes statistikas gada-
grāmata par cukura diabēta kontroli Latvijā 
no 2005. –2013. gadam parādīja, ka ārstēša-
nas rezultātā pacientiem cukura līmenis asi-
nīs pazeminājās, bet ķermeņa masas indekss 
palielinājās. Kādos gadījumos zāles pret CD 
palielina svaru?
– Diemžēl dažiem diabēta ārstēšanas medika-
mentiem ir šāda blakusparādība – tie izraisa 
svara palielināšanos. Izveidojas apburtais loks: 
mēs samazinām cukura līmeni – pacients, atbildot 
uz ārstēšanu, sāk pieņemties svarā. Ja palielinās 
svars, tad cukura līmenis paaugstinās. Protams, 
ja ir šāda tendence, ir laikus jāreaģē, jāpārskata 
ārstēšanas plāns un jāpiemeklē medikamenti, kas 
mazāk ietekmē svaru vai pat palīdz to samazināt.
Diabēta rašanās patoģenēzē savu lomu spēlē 
vairāki paaugstinātā cukura līmeņa rašanās 
mehānismi. Viens no tiem – insulīna rezistence. 
Aizkuņģa dziedzeris insulīnu ražo pietiekamā 
daudzumā, taču abdominālās aptaukošanās 
(aptaukojušās aknas, iekšējie orgāni) dēļ insulīns 
strādā slikti, tādēļ arī ceļas cukura līmenis asinīs. 
Šādā situācijā būtu nepareizi lietot zāles, kas sti-
mulē insulīna ražošanu. Taču, ja aizkuņģa dzie-
dzeris nepietiekami ražo insulīnu, tad pacientam 

nepieciešams preparāts, kas stimulē insulīna ražo-
šanu. Tomēr šī stimulēšana var novest pie svara 
palielināšanās. Ja cilvēks neievēro diētu, arī insu-
līns var izraisīt svara pieaugumu.
Ir svarīgi noteikt, kur slēpjas problēma – medika-
mentos vai apstāklī, ka pacients neievēro režīmu, 
ēd visu pēc kārtas un maz kustas. Kā minimums 
pusi rezultāta veiksmīgā diabēta ārstēšanā veido 
paša pacienta darbs ar sevi, jo viņa vietā neviens 
cits nevar kustēties un kontrolēt ēšanu. Ja pats 
pacients neko nedarīs, neievēros noteiktu ēšanas 
režīmu un nebūs �ziski aktīvs, pat labākie medi-
kamenti nedarbosies.
– Kā 2. tipa cukura diabēta pacienti var nor-
malizēt savu svaru?
– Ir divi veidi, kā samazināt ķermeņa masu – �ziska 
slodze un pareizs uzturs. Ja cilvēks to ievēro, rezul-
tāts neizpaliks. Ja svaru neizdodas samazināt ar 
diētas un �zisko aktivitāšu palīdzību, ir medika-
menti, kas to palīdz izdarīt. Svars neuzrodas vienā 
dienā, tas ir gana ilgstošs process. Pie ārsta jāvēr-
šas laikus, kad svara pieaugumus vēl tikai sācies, 
nevis tad, kad tas jau ir sasniedzis 170 kilogra-
mus. Pateicoties diētai, svaru var samazināt par 
5–10%, ar medikamentiem – aptuveni par 10%. 
Taču ārkārtīgi izteikta liekā svara gadījumā ir viena 
vērā ņemama izeja – bariatriskā ķirurģija (kuņģa 
apjoma samazināšana ar daļēju kuņģa rezekciju 
vai uzliekot gredzenu).
– Endokrinologi diabēta pacientus parasti brī-
dina ne tikai par paaugstinātu cukura līmeni 

asinīs – hiperglikēmiju –, bet arī par iespējamu 
pazeminātu cukura līmeni jeb hipoglikēmiju. 
Vai mūsdienās tā ir aktuāla problēma? Kā ar 
to cīnīties?
– Hipoglikēmija ir pēkšņa cukura līmeņa asinīs 
pazemināšanās, kas rodas izlaistas ēdienreizes, 
pārdozētu vai nepareizi piemeklētu medika-
mentu, pārmērīgas �ziskas slodzes, alkohola lie-
tošanas dēļ. Tas ir īslaicīgs stāvoklis, taču tas ir 
bīstams ar to, ka parasti iestājas pēkšņi: pēkšņs 
vājums, auksti sviedri, trīce, redzes, koncentrēša-
nās spēju traucējumi. Ja cilvēks uzreiz paliek zem 
mēles kaut ko saldu, visas negatīvās sajūtas pār-
iet burtiski piecu minūšu laikā. Ja uzreiz neseko 
nekāda darbība, slimnieks var zaudēt samaņu. 
Hipoglikēmija provocē infarktus, insultus, palie-
lina aritmiju un nāves gadījumu varbūtību.
Ja cilvēks kādreiz ir pārcietis nopietnu hipoglikē-
mijas momentu, viņš baidās no tā atkārtošanās, 
dažreiz pārtrauc ārstēšanos. Taču ne visi medi-
kamenti izraisa hipoglikēmiju. Ja mēs nelietojam 
medikamentus, kas stimulē pārmērīgu insulīna 
izdalīšanos, neinjicējam to, tad hipoglikēmijas 
riska faktiski nav. Bet, ja hipoglikēmija ir bijusi, 
nekavējoties jāinformē ārsts, lai noskaidrotu 
iemeslu un koriģētu ārstēšanos.
– Kā CD pacienti reaģē, uzzinot, ka viņiem būs 
nepieciešama insulīna terapija? Vai insulīnam 
ir alternatīva?
– Ziņa par pāriešanu uz insulīnu vienmēr ir šoks, 
lielākā pacientu daļa nevēlās to darīt. Gandrīz 

visiem uzreiz rodas negatīvas asociācijas, sajūta, 
ka viņiem droši vien ir pavisam maz atlicis dzīvot, 
jo šī jau esot galējā ārstēšanas metode. Turklāt 
daudzi ne vienmēr ir punktuāli perorālo zāļu, tab-
lešu, lietošanā, bet insulīna terapija liek pacientam 
stingrāk kontrolēt ēšanas paradumus un ārstēša-
nas regularitāti.
Mūsdienās gan indikāciju insulīna terapijai ir 
mazāk nekā pirms gadiem 15–20, jo tagad mūsu 
rīcībā ir daudz vairāk medikamentu diabēta ārstē-
šanai. Ja runājam par injekcijām, kad perorālie 
medikamenti vairs nepalīdz, tad insulīnam ir alter-
natīva. Ir medikamenti, kurus nav nepieciešams 
injicēt tik bieži kā insulīnu. Tas ir jādara reizi dienā 
vai pat nedēļā, kas, protams, ir vienkāršāk. Šīs zāles 
ir līdzīgas insulīnam cukura līmeņa pazemināša-
nas intensitātes ziņā. Taču atšķirībā no insulīna tās 
neizraisa svara palielināšanos, dažiem pacientiem 
pat izdodas svaru samazināt. Tas notiek tādēļ, ka 
šie medikamenti samazina ēstgribu: pacientam 
izzūd pastāvīgā bada sajūta, viņam ir vieglāk tikt 
galā ar savām vēlmēm.
– Ko jūs ieteiktu, lai attālinātu insulīna tera-
pijas uzsākšanu?
– Izeja ir viena: kopš diagnozes noteikšanas die-
nas nepieciešama adekvāta ārstēšana, regulāra 
novērošana un diabēta kontrole. Jo ātrāk cilvēks 
sāks pareizi ārstēties un noturēs normālu cukura 
līmeni asinīs, jo vēlāk būs jāuzsāk insulīna terapija.
No tās var vispār izvairīties, jo uz insulīna terapiju 
pāriet tikai apmēram puse pacientu, bet ar medi-
kamentu spektra paplašināšanos šādu cilvēku 
procents vēl vairāk samazinās. Mūsdienās ir pie-
ejami cukura līmeni pazeminoši medikamenti, 
kuri darbojas arī tad, ja ir neliels sava insulīna de�-
cīts. Vēl pirms dažiem gadiem šādu preparātu 
nebija. Pašlaik ir jūtams ievērojams progress – 
nemitīgi parādās jaunas zāles, jaunas ārstēša-
nas iespējas.
Tādēļ 2. tipa cukura diabēta pacientam galvenais 
ir ievērot ārsta norādījumus, sekot līdzi uzturam, 
�ziskajām aktivitātēm, regulāri lietot nozīmētos 
medikamentus. Jo labāka ir kontrole jau no dia-
bēta atklāšanas brīža, jo labāka ir prognoze: turp-
māk būs mazāk komplikāciju, vēlāk tiks uzsākta 
insulīna terapija vai to vispār nevajadzēs pielietot 
un, bez šaubām, būs mazāks arī nepieciešamo 
medikamentu daudzums.
Jebkuru problēmu var atrisināt, vajag tikai laikus 
vērsties pie tā, kurš ir spējīgs tev reāli palīdzēt. 
Tādēļ, ja rodas pat vismazākās problēmas, ja ir 
kādas šaubas, ir jāiet pie ārsta. Arīdzan jāsaprot, 
ka var izrakstīt ļoti daudz zāļu, var iztērēt kaudzi 
naudas izmeklējumiem, bet rezultāta nebūs, ja 
no pacienta puses nebūs atbildes pūliņu. Paša 
cilvēka darbs ir ne mazāk svarīgs par speciā-
lista darbu. Tikai savstarpējā sadarbība var dot 
labu rezultātu.
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Daugavpils Reģionālās slimnīcas endokrinoloģe Jeļena Sokolova: «Mūsdienās indi-
kāciju insulīna terapijai ir mazāk nekā pirms gadiem 15–20, jo tagad mūsu rīcībā ir 
daudz vairāk medikamentu diabēta ārstēšanai.»

Par «ātro putru» aizmirsti!
Lai izvairītos no 2. tipa cukura diabēta, ir jāievēro veselīgs dzīvesveids, 
kas iekļauj sevī intensīvas fiziskās aktivitātes jebkurā vecumā un 
pareizu uzturu. Ik nedēļu ir nepieciešamas vismaz piecas stundas 
fiziskās slodzes, lai uzturētu sirds, asinsvadu, muskuļu, kaulu sis-
tēmas veselību un organisma normālu tonusu. Ja ir problēmas ar 
svaru, slodzei jābūt lielākai, bet to piemeklē individuāli, atkarībā no 
aptaukošanās pakāpes.

Diētai arī jābūt individuālai, jo katram cilvēkam ir atšķirīga vielmaiņa. 
Taču ir obligāts priekšnosacījums: pusi uztura veido dārzeņi (šķiedr-
vielas). Nekādas ātrās ēdināšanas un rafinētu produktu. Ēdienam 
jābūt sabalansētam: šķiedrvielas, saliktie ogļhidrāti (ne cukurs), 
olbaltumvielas un veselīgie tauki (līdz divām deserta vai zupas 
karotēm dienā), zivis – 2–3 reizes nedēļā, ir svarīgi dzert ūdeni.

Endokrinologs iesaka
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ACEROLA
Sweet

Dabīgs C vitamīns ar 
lielisku garšu visai ģimenei.   

tas ir dabīgs C vitamīna preparāts, 
kura izgatavošanā tiek 

izmantots Acerolas ķiršu ekstrakts.

1 tablete satur 100% no ieteicamās 
C vitamīna dienas devas pieaugušajiem.

Jautājiet aptiekās!

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.
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EVITA HOFMANE

Pēdējo gadu laikā strauji audzis medika-
mentu skaits diabēta pacientu ārstēša-
nai, kas ļauj terapiju padarīt efektīvāku 
un pacientu dzīvi kvalitatīvāku. 

Kāds šobrīd ir cukura diabēta pacients Latvijā 
un kādas ir mediķu iespējas viņam palīdzēt? Uz 
sarunu aicinājām Medicīnas centra Elite ārsti 
endokrinoloģi Inesi Cari.

– Kādu jūs šobrīd redzat cukura diabēta 
pacientu un kādu jūs vēlētos viņu redzēt 
nākotnē? 
– Latvijas cukura diabēta pacienti ir ļoti dažādi 
apzinīguma un zināšanu ziņā. Daudzi nāk ar 
jau mājās sagatavotiem jautājumiem ārstam 
un medmāsai, ir sagatavojuši arī paškontroles 
dienasgrāmatu. Ir pacienti, kas nāk uz pieņem-
šanu kopā ar dzīvesbiedru, līdz ar to var redzēt, 
ka pacients nav viens cīņā ar cukura diabētu. 
Ārstam vienmēr ir vieglāk strādāt, ja ir informā-
cija par medikamentiem, ko pacients lietojis, 
par to, vai ir bijušas kādas blakusparādības, arī 
par medikamentu efektivitāti vai neefektivitāti. 
Mums ir jāzina arī pacientu dienas režīms – ēšanas 
un � ziskās slodzes paradumi. Ir labi, ja pacients 
pastāsta par mums neierastām lietām, piemē-
ram, gavēņa vai Ramadāna ievērošanu (svētais 
mēnesis, kura laikā musulmaņiem nav atļauts ēst 
no rītausmas līdz krēslai), jo tas ļauj pareizi reko-
mendēt medikamentu lietošanu. Ļoti daudz ir 
motivētu pacientu, kas vēlas vairāk uzzināt par 
savu slimību. Diemžēl cukura diabēta apmācī-
bas kabineti Latvijā darbojas tikai uz ārstu un 
medmāsu entuziasma pamata. Tādēļ arī būtu 
lieki pacientam pārmest to, ja kādreiz viņš nav 
sapratis mūsu sniegtās rekomendācijas.

– Medicīna un farmakoloģija ir pastāvīgā attīs-
tībā. Kādi jaunumi medikamentu jomā šobrīd 
pieejami cukura diabēta pacientu ārstēšanā?
– Pēdējo piecu gadu laikā strauji pieaudzis jaunu 
medikamentu skaits cukura diabēta ārstēšanai. 
Ja pirms desmit gadiem bija pieejamas tikai 
divas perorālo medikamentu grupas un insu-
līns, tad tagad ir septiņas dažādas medikamentu 
grupas un insulīns. 2. tipa cukura diabēts ir ļoti 

sarežģīta slimība, un iespējams, ka tuvākā vai 
tālākā nākotnē ārstēšanas pieeja būs pavisam 
citādāka nekā šodien, jo jau tagad mēs redzam, 
ka nav tā, ka visiem pacientiem palīdzētu vienas 
un tās pašas zāles. Joprojām turpinās ideāla medi-
kamenta meklējumi cukura diabēta ārstēšanai. 
Mēs gribam, lai medikaments efektīvi samazina 
glikēto hemoglobīnu HbA1c, būtu ērti lietojams, 
neizraisītu hipoglikēmijas, samazinātu svaru vai 
vismaz to nepalielinātu, neizraisītu blakusparā-
dības un pozitīvi ietekmētu sirds un asinsvadu 
sistēmu. Katrai medikamentu grupai ir atšķirīgs 
darbības mehānisms un dažāda ietekme uz orgā-
niem, kas regulē ogļhidrātu vielmaiņu. Ir gadījumi, 
kad pacients ilgus gadus ar labu efektu var lietot 
vienu un to pašu medikamentu, bet bieži vien, 
lai normalizētu cukura līmeni asinīs, nākas mainīt 
ārstēšanu, pievienot citu medikamentu, ārstēt ar 
vairāku grupu zālēm, lai normalizētu glikēmijas 
rādītājus. Līdz ar jaunu medikamentu parādīša-
nos mēs varam panākt, ka glikozes līmenis asinīs 
cukura diabēta pacientam ir pēc iespējas stabilāks 
visas diennakts garumā, līdzīgi kā tas ir cilvēkiem 
bez cukura diabēta.
– Kādas jauno medikamentu grupas ir pie-
ejamas Latvijā? Kādas ir šo medikamentu 
priekšrocības un ieguvumi cukura diabēta 
pacientiem? 
– No oktobra ir pieejams jauns īsas darbī-
bas insulīna analogs lielākā koncentrācijā. Tas 
nozīmē, ka vienā mililitrā insulīna ir nevis 100 
darbības vienības, bet gan 200 darbības vie-
nības. To ārsti parasti izvēlās, ja pacientam ir 

nepieciešamas lielas insulīna devas, jo ievadītā 
insulīna tilpums ir daudz mazāks nekā iepriekš 
lietotajam insulīnam.
Viena no jaunākajām medikamentu grupām, kas 
2013. gadā tika reģistrēta Eiropā un vēlāk ASV un 
pašlaik pieejama arī Latvijā, ir SGLT-2 inhibitori – 
glikozes un nātrija atpakaļ uzsūkšanās kavētāji 
nierēs. SGLT-2 ir olbaltumviela, kas piesaista gli-
kozi no urīna un transportē to atpakaļ asinsritē 
caur nierēm. SGLT-2 inhibitori bloķē SGLT-2 dar-
bību, palielina ar urīnu izvadītās glikozes dau-
dzumu, tādējādi samazinot glikozes līmeni asinīs. 
Ar šo medikamentu palīdzību tiek izvadīts pat 
līdz 70 gramiem glikozes diennaktī. Pacientiem, 
lietojot šīs grupas medikamentus, novēro svara 
samazināšanos un nelielu asinsspiediena paze-
mināšanos. SGLT-2 inhibitori neietekmē insulīna 
izdalīšanos, līdz ar to, lietojot šos medikamen-
tus, hipoglikēmiju risks ir zems. Medikamenti ir 
ērti lietojami, tablešu formā. Atkarībā no tā, vai 
medikaments ir kombinācijā ar citu medikamentu 
vai bez, tie ir jālieto vienu vai divas reizes dienā. 
Viena no biežākajām šo zāļu blakusparādībām ir 
urīnceļu un dzimumorgānu infekcija, jo glikoze 
urīnā ir laba vide infekcijas attīstībai. Tādēļ īpaši 
rūpīgi jāievēro personīgā higiēna pēc tualetes 
apmeklējuma (tas ir ļoti ērti veicams, lietojot mit-
rās salvetes). Kopumā pasaulē ir jau divu gadu 
pieredze šīs grupas medikamenta praktiskā lie-
tošanā, bet klīniskie pētījumi pierāda četru gadu 
stabilas efektivitātes datus.
– Cukura diabētu vienmēr atzīmē kā vienu 
no būtiskākajiem sirds un asinsvadu slimību 

riska faktoriem. Eiropas Diabēta pētniecības 
asociācijas (EASD) kongresa laikā tika pre-
zentēti svarīgu pētījumu dati diabēta pacien-
tiem ar augstu kardiovaskulāro risku. Lūdzu, 
pastāstiet par tiem!
– Nesen notikušā EASD kongresa laikā Stokholmā 
tika prezentēti nozīmīgi dati par vienu no SGLT-2 
grupas medikamentiem, ja tos lieto pacienti ar 
augstu kardiovaskulāro risku. Pētījums ilga trīs 
gadus, un tika salīdzinātas divas cukura diabēta 
pacientu grupas, kur viena saņēma standarta 
cukura diabēta ārstēšanu, bet otra saņēma pie-
vienotu SGLT-2 inhibitoru. Visi pacienti bija ar aug-
stu kardiovaskulāru risku – viņiem anamnēzē jau 
bija kardiovaskulāra slimība (miokarda infarkts, 
stenokardija, insults). SGLT-2 inhibitora grupā tika 
pierādīts, ka par 38% retāk ir sastopama kardio-
vaskulārā nāve, kā arī kopējā mirstība samazinā-
jās par 32%. Šīs grupas medikamenti Latvijā ir 
iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā 
un pacientam, tos iegādājoties, nav jāpiemaksā. 
Tos nozīmē endokrinologs, bet, ja ir labs efekts, 
ģimenes ārsts pēc endokrinologa rekomendāci-
jas var turpināt zāles izrakstīt.
Runājot par jauniem medikamentiem, nozīmīga 
vieta ir ierādāma arī inkretīnu medikamentiem: 
DPP-4 (dipeptidilpeptidāzes-4) inhibitoriem un 
GLP-1 (glikogēnam līdzīgo peptīdu-1) recep-
toru agonistiem. Šīs medikamentu grupas ir ļoti 
� zioloģiskas, jo diabētu ārstē, iedarbojoties uz 
vielmaiņas traucējumu cēloni. Inkretīni ir hor-
moni, kuri veidojas cilvēka tievo zarnu šūnās. 
Tie piedalās normāla glikozes daudzuma asi-
nīs nodrošināšanā un pagarina esošā insulīna 
darbību. Inkretīni līdzīgi kā insulīns izdalās pēc 
tam, kad cilvēks ir kaut ko apēdis. Inkretīni vei-
cina insulīna izdalīšanos no aizkuņģa dziedzera 
beta šūnām pēc ēdienreizes. Inkretīnu grupas 
GLP-1 agonisti ne tikai normalizē glikozes līmeni 
asinīs un samazina hipoglikēmiju skaitu, bet arī 
būtiski samazina svaru cukura diabēta pacien-
tiem. Medikamenti ir injicējami, tādēļ daudzi 
pacienti joprojām baidās uzsākt lietot šos medi-
kamentus. Taču injektori ir vienkārši lietojami, 
injekcijas ir vienu reizi dienā vai pat tikai vienu 
reizi nedēļā, tādēļ vēlos iedrošināt pacientus, ja 
ārsts iesaka šīs grupas medikamentu. Jaunums, 
kas pagaidām vēl nav pieejams Latvijā, ir GLP-1 
agonista kombinācija ar ilgstošas darbības insu-
līna analogu.
No jauno grupu medikamentiem pašlaik visilg-
stošākā pieredze ir ar DPP-4 inhibitoriem. DPP-4 
inhibitori iedarbojas uz DPP-4 enzīmu, kurš izda-
lās tievajās zarnās un noārda GLP-1, samazinot 
hormona aktīvās formas darbību. DPP-4 inhibi-
tori kavē � zioloģiskā DPP-4 enzīma izdali vai vei-
cina tā sabrukšanu, kas palīdz GLP-1 hormonam 
organismā cirkulēt ilgāku laiku un nodrošina ilg-
stošāku sava insulīna darbību. Medikamenti ir 
tablešu formā, pieejami arī kombinācijās ar citu 
grupu medikamentiem. Lietojami vienu vai divas 
reizes dienā.
Arī ar pēdējo divu pieminēto grupu medikamen-
tiem ir veikti kardiovaskulārās drošības pētījumi, 
kur tika pierādīts, ka medikamenti ir droši attie-
cībā uz kardiovaskulārajiem notikumiem nākotnē.

ATTĪSTĪBA

Cukura diabēta 
pacientiem pieejami 
jauni medikamenti
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Inese Care: «Joprojām turpinās ideāla medikamenta meklējumi cukura diabēta 
ārstēšanai: lai medikaments efektīvi samazinātu glikēto hemoglobīnu HbA1c, būtu 
ērti lietojams, neizraisītu hipoglikēmijas, samazinātu svaru vai vismaz to nepalieli-
nātu, neizraisītu blakusparādības un pozitīvi ietekmētu sirds un asinsvadu sistēmu.»

Pēdējo piecu gadu 
laikā strauji pieaudzis 
jaunu medikamentu 
skaits cukura diabēta 
ārstēšanai. Ja pirms 
desmit gadiem bija 
pieejamas tikai divas 
perorālo medikamentu 
grupas un insulīns, 
tad tagad ir septiņas 
dažādas medikamentu 
grupas un insulīns.
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Cukura diabēts ir hroniska saslimšana, 
kuras pamatpazīme ir paaugstināts gliko-
zes daudzums asinīs. Vēl pirms gadsimta 
šī slimība nebija uzveicama, un tie, kas 
ar to sasirga, dažu mēnešu vai augstā-
kais dažu gadu laikā nomira. Mūsdienās 
cukura diabēts ir veiksmīgi ārstējams, 
tāpēc būtiski to laikus atklāt. Ne velti 
ikvienam tiek ieteikts regulāri ne vien 
nodot parastas asins analīzes, bet noteikt 
tajās arī cukura līmeni.

Vairāk par šo saslimšanu un izplatītāko no tās 
paveidiem – 2. tipa cukura diabētu – stāsta Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacio-
nāra Gaiļezers Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja 
Ilze Konrāde.

– Kas ir cukura diabēts?
– Cukura diabēts kā jēdziens nozīmē cukura 
līmeņa paaugstināšanos asinīs. Cukura līmeni asi-
nīs pamatā ietekmē divi faktori. Pirmais ir insulīna 
sekrēcija. Proti, tad, kad mēs apēdam kādu uztura 
produktu, kas satur ogļhidrātus, kā atbilde uz to ir 
insulīna izstrāde. Insulīns izstrādājas proporcionāli 
apēsto ogļhidrātu daudzumam, kā arī nodrošina 
to, ka ogļhidrāti iekļūst šūnās un dod tām enerģē-
tisko bāzi, lai tās varētu funkcionēt. Otrs faktors ir 
insulīna jutība audos.
Ir divu veidu cukura diabēts. 1. tipa cukura diabēts 
ir situācijās, kad aizkuņģa dziedzerī autoimūna 
procesa rezultātā aiziet bojā beta šūnas un līdz 
ar to nav pietiekamas insulīna sekrēcijas. Šī tipa 
cukura diabēts parasti sākās ar ļoti spilgtu klīnisko 
ainu: slimniekam parādās bieža urinācija, svara 
zudums, slāpes. Šīs izpausmes viņu parasti diez-
gan ātri (dažu mēnešu laikā) atved pie ārsta, kurš 
tad arī nosaka diagnozi. Savukārt 2. tipa cukura 
diabēta gadījumā dominē rezistence (nejutība) 
pret insulīnu.
– Ko tas nozīmē?
– Saviem pacientiem es skaidroju tā: lai gliko-
zei atvērtu vienu šūnu, parasti ir vajadzīga viena 
atslēga – insulīns, kas atver šūnu, lai glikoze tiktu 
iekšā. Bioķīmiski tas ir mazliet sarežģītāk, bet tā 
pacientiem ir vieglāk saprast. Tad, kad ir insulīna 
rezistence, ar vienu atslēgu nepietiek, lai atvērtu 
šūnu vārtus, ir vajadzīgas daudzas atslēgas. Ja jūsu 
aizkuņģa dziedzeris nav spējīgs saražot tik daudz 
šo atslēgu, tajā brīdī cukura līmenis asinīs paaug-
stinās. Taču atšķirībā no 1. tipa diabēta tas parasti 
notiek daudz pakāpeniskāk, lēnāk, jo šo rezistenci 
nosaka vielas, kas izdalās no taukaudiem. Arī 2. 
tipa cukura diabēta gadījumā var būt nogurums, 
tāpat var vairāk gribēties dzert, bet simptomi nav 
pārāk izteikti. Tādēļ ļoti bieži šī tipa cukura diabēta 
diagnoze tiek noteikta samērā vēlu. Pacients pie 
ārsta ierodas jau tad, kad ir spilgti izteikti simp-
tomi, un cukura līmenis ir ļoti augsts. Slimību var 
atklāt pavisam nejauši, kad pacients tiek izmek-
lēts citas saslimšanas, piemēram, akūta miokarda 
infarkta sakarā. Tas nav labi, tāpēc endokrinologi 
vienmēr iesaka neaizmirst par skrīningu, proti, 
ikvienam pēc 45 gadu vecuma vajadzētu reizi 
gadā ar ģimenes ārsta norīkojumu pārbaudīt savu 
glikozes līmeni asinīs.

– Pasaulē saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu 
nepārtraukti aug. Kāda situācija ir Latvijā?
– Latvijā ir vairāk nekā 85 tūkstoši cukura diabēta 
pacientu, no kuriem 85–90% ir 2. tipa cukura dia-
bēts. Pēdējo gadu laikā saslimstība pieaug, bet tāda 
tendence tiešām ir visā pasaulē. Viens no iemesliem 
ir mūsu dzīvesveids, kas kļuvis mazkustīgs. Itin visur 
jūs redzat eskalatorus, liftus, mēs pārvietojamies ar 
auto pat tad, ja būtu jānosoļo tikai neliels attālums. 
Arī uzturam ir nozīme: ātrajām uzkodām ir atraktī-
vas reklāmas, bieži – cenu samazinājums, savukārt 
veselīga uztura pagatavošana prasa laiku un zināša-
nas. Tāpat mums ir liels psihosociālā stresa līmenis. 
Lai ikviens būtu efektīvs sabiedrības loceklis, viņam 
ir jātiek galā ar ļoti daudzām lietām. Tieši dzīves 
stila intensi� kācija un maz laika miegam pēdējos 
gados ir faktori, kas varētu veicināt diabēta attīstību.
– Ko darīt cilvēkiem ar paaugstinātu diabēta 
attīstības risku, lai maksimāli to attālinātu?
– Tas ir ļoti vienkāršs un tajā pašā laikā neiedomā-
jami sarežģīts jautājums. Būtībā svarīga ir � ziskā 
slodze un veselīgs uzturs, ko ir ārkārtīgi viegli 
pateikt, bet grūti izdarīt. Jaunajai paaudzei šobrīd 
diezgan labs palīglīdzeklis, kā reģistrēt � ziskās 
slodzes, ir dažādas mobilo telefonu aplikācijas, 
kas, starp citu, skaita arī noietos soļus. Pētījumi 
pierādījuši, ka cilvēkam, lai uzturētu veselību, no 
22 gadu vecuma katru dienu jānoiet apmēram 
10 tūkstoši soļu. Ja nav vēlmes staigāt, tad piecas 
reizes nedēļā būtu nepieciešama vismaz 30 minū-
tes gara vidējas intensitātes slodze. To es noteikti 
ieteiktu neaizmirst un neignorēt.
– Vai pēdējos gados 2. tipa cukura diabēta 
pacientu attieksme pret ārstēšanos ir mainī-
jusies? Vai interneta pieejamība ir mainījusi 
pacientu zināšanas par diabētu?
– 2. tipa cukura diabēta pacienti pārsvarā ir cilvēki 
gados, kas mazāk lasa internetā. Gados jaunāki 
pacienti gan var internetā atrast labus materiālus, 
kas viņiem lielā mērā palīdz. Tomēr gribu uzvērt, 
ka internetā atrodams arī ļoti daudz nederīgas, 
reizēm pat sensacionālas informācijas, piemēram, 
par to, ka diabētu var izārstēt piecās dienās. Tad 
ir stāsti par medikamentu kaitīgumu. Šāda infor-
mācija pacientu tikai destabilizē, un viņš nāk pie 
ārsta ar domu, ka šeit notiks brīnums. Bet izrādās, 
ka pašam jāpārskata savs uzturs, vairāk jāstaigā, 
jālieto arī medikamenti. Brīnuma 2. tipa cukura 
diabēta terapijā nav, ja vien par brīnumu nesau-
cam gribasspēku.

Runājot par medikamentu lietošanu, es teiktu 
tā: ja pacients izprot medikamentu nozīmi un to, 
kādēļ viņam tie ir jālieto, tad parasti līdzestība ir 
kādi 80–90%.
– Kādi ir biežākie mīti un patiesība par 2. tipa 
cukura diabētu un lieko svaru?
– Dažkārt pacienti uzskata, ka nedaudz paaugsti-
nāts cukura līmenis neizraisa nekādus simptomus 
un nekādā veidā viņiem nekaitē. Un tas ir vislielā-
kais mīts. Es gribētu uzsvērt, ka cukura līmenis asi-
nīs ir tikai aisberga redzamā daļiņa. Neredzamā ir 
insulīna rezistence, kas maina ne tikai šūnu jutību, 
bet arī asins lipīdu līmeni un palielina koronārās 
sirds slimības, insulta risku. Tātad būtībā vistie-
šākā veidā veicina šo pacientu mirstību. Tādēļ 
nav tā, ka 2. tipa diabēts ir viegla slimība, ka tam 
nav jāpievērš sevišķi liela uzmanība. Tieši otrādi.
– Kā pēdējā laikā ir attīstījušies medikamenti 
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanai? 
Vai jaunās medikamentu grupas 2. tipa cukura 
diabēta pacientiem varētu palīdzēt mazināt 
lieko svaru?
– Modernā diabēta terapija palīdz samazināt 
pacienta ķermeņa masu vai vismaz to nepalie-
lināt. Šajā ziņā ir divas revolucionāras, jaunas 
medikamentu grupas. Vieni ir tabletēs lietojami 
medikamenti, kas palielina glikozes izvadīšanu ar 
urīnu. Proti, nierēs tiek kavēta kanāliņu darbība, 
kas nodrošina glikozes atpakaļuzsūkšanos asinīs. 
Tātad to glikozi, ko pacients apēdis, viņš dabīgā 
ceļā izvada no organisma ārā un tādā veidā zaudē 
kalorijas, līdz ar to arī svaru, un samazina glikozes 
līmeni asinīs. Vienlaikus ar šīm pozitīvajām iezī-
mēm pacientam nepieaug arī hipoglikēmijas risks, 
proti, glikozes līmenis asinīs nenokrīt pārāk zemu.
Otra līdzīga medikamentu grupa ir tā saucamie 
inkretīnu medikamenti. Katram no mums pēc 
ēšanas tievo zarnu daļa izstrādā speciālus hor-
monus inkretīnus. Viens no tiem ir GLP1 (glika-
gonam līdzīgais peptīds 1). Šis peptīds īstenībā 
ir maģisks, jo šķērso galvas smadzenēs speciālu 
membrānu un spēj aizkļūt līdz sāta un apetītes 
centriem, radot sāta sajūtu – jums mazāk gribas 
ēst. Palēninās arī uztura pārstrādāšana kuņģī. 
Tas gan rada arī nepatīkamu blakni – pilnuma 
sajūtu kuņģī.
Šis peptīds samazina tāda hormona kā glikagons 
līmeni, kas sekmē cukura jaunveidošanos aknās, 
un visbeidzot tas veicina glikozes stimulētu insu-
līna sekrēciju. Tas ir gluži kā burvju nūjiņa, kas 

samazina vēlmi ēst un racionāli normalizē glikozes 
līmeni asinīs. Modernā medicīna ir radījusi medi-
kamentus, kas neļauj darboties enzīmam, kas šo 
olbaltumvielu sašķeļ. Tādējādi tiek veicināta ilg-
stošāka insulīna darbība organismā.
– Kā jums izdodas pārliecināt savus pacientus, 
ka ir jālieto zāles?
– Ir svarīgi izskaidrot pacientam, kāda ir paaugsti-
nāta glikozes līmeņa asinīs un insulīna rezistences 
ietekme uz viņu turpmāko labklājību un dzīvildzi. 
Mums ir svarīgi saprast, cik motivēts ir pacients, 
cik daudz viņš ir gatavs mainīt. Viņam ļoti bieži 
ir svarīgi saprast, kā medikamenti darbojas. Tad, 
ja pacients ir informēts un to saprot, lielākā daļa 
zāles arī labprāt lieto.
– Ne tikai paaugstināts glikozes līmenis asinīs 
jeb hiperglikēmija ir bīstams veselībai, bet arī 
pazemināts jeb hipoglikēmija. Tā var rasties 
nepareizas pretdiabēta medikamentu lieto-
šanas, nepietiekamas ogļhidrātu uzņemšanas 
dēļ. Vai hipoglikēmija jeb pazemināts glikozes 
līmenis asinīs vēl aizvien ir aktuāla problēma 
2. tipa cukura diabēta pacientiem?
– Jā, hipoglikēmija ir ārkārtīgi aktuāla. Bīstamība 
ir saistīta ar organisma nepieciešamību paaug-
stināt cukura līmeni asinīs, ko tas dara ar stresa 
hormonu palīdzību. Tajā brīdī, kad cukura līmenis 
asinīs nokrīt pārāk zemu, kortizola jeb adrenalīna 
līmenis pieaug vairāk nekā piecas reizes. Līdz ar 
to šāds stresa hormonu līmenis var veicināt sirds 
ritma traucējumus, infarkta vai insulta attīstību.
– Kādi medikamenti var veicināt hipoglikē-
miju? 
– Protams, tie, kas veicina insulīna sekrēcijas pie-
augumu. Lai samazinātu hipoglikēmiju iespēju, 
būtu nepieciešama pacientu apmācība. Ja 
pacients lieto sulfonilurīnvielas atvasinājumus 
vai insulīnu, viņam vajadzētu zināt, kādās situāci-
jās, iespējams, deva ir jāsamazina, lai neveicinātu 
hipoglikēmiju. Piemēram, ja viņš dodas ilgākā 
pastaigā vai pavasarī ir dārza darbi, kas saistīti ar 
� zisku slodzi, vai tā ir kāda ekskursija, kur daudz 
jāstaigā kājām.
– Ko jūs novēlētu 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem? 
– Atrast savu mērķi, kas jūs motivēs vienlaikus 
vieglajām, bet patiesībā ļoti grūtajām dzīvesveida 
izmaiņām. Un tad, ja šajā ceļā paklūpat, zaudējat 
sparu, vienmēr atcerieties, ka uz mērķi nokļūt var 
arī vēlāk un gadās iet arī ar līkumu.
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Ilze Konrāde: «Paaugstināts cukura līmenis asinīs ir tikai aisberga redzamā daļiņa. Neredzamā ir insulīna rezistence, kas maina 
ne tikai šūnu jutību, bet arī asins lipīdu līmeni un palielina koronārās sirds slimības, insulta risku.»

2.tipa cukura diabēts – 
modernās sabiedrības 
problēma
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To, ka organismā mīt C hepatīts, cil-
vēks var nezināt gadiem ilgi, jo slimības 
sākuma stadijā visbiežāk tam nav speci-
fisku simptomu. Šajā laikā to vienīgi var 
diagnosticēt ar asins analīzēm.

Kas ir hronisks C vīrusa hepatīts, kā tas izpaužas 
un kā ar to cīnīties, stāsta Dr. med., asociētais pro-
fesors Jāzeps Keišs.

– Kas ir hronisks C vīrusa hepatīts?
– Tā ir hroniska infekcijas slimība, kuras izraisītājs 
ir C hepatīta vīruss. Kā jau visas hroniskas kaites, C 
vīrusa hepatīts (HCV) parasti sākas ar akūtu saslim-
šanu. Taču šajā gadījumā lieta ir tāda, ka lielākajai 
daļai pacientu, kuru organismā ieperinājies HCV, 
akūtu klīnisku simptomu nav, un līdz noteiktam 
periodam cilvēki saistībā ar šo saslimšanu jūtas 
ļoti labi. Tā tas var ilgt līdz pat brīdim, kamēr aknas 
tiek galā ar savām funkcijām, kas tām jāveic. Kad 
aknas savus resursus ir izsmēlušas, sāk parādī-
ties slimības pazīmes, bet tad jau HCV ir diezgan 
tālu aizgājis.
Tā kā sākotnēji nekādu slimības simptomu var 
nebūt, HCV pacienti laikus netiek atpazīti, jo 
viņi vienkārši jūtas labi un pie ārsta neiet. Pro-
tams, ja viņi grieztos pie ārsta un veiktu analīzes 
HCV noteikšanai, tad šo slimību varētu atklāt jau 
sākuma stadijā un veiksmīgi ārstēt.
Jāteic gan, ka 10–15% gadījumu akūts HCV bei-
dzas ar spontānu atveseļošanos, bet tā tomēr 
ir samērā neliela pacientu daļa. Lielākajai daļai 
pacientu, kuri akūtajā periodā nav saņēmuši anti-
virālo terapiju, attīstās hronisks HCV.
– Kādas pazīmes var liecināt par HCV?
– Kā jau teicu, lielai daļai cilvēku speci�sku sli-
mības simptomu nav. Varētu būt tādas parādī-
bas, kādas ir sastopamas pie daudzām slimībām: 
nespēks, pazeminātas darbaspējas, sliktāka 
apetīte. Tāpat varētu būt sāpes locītavās, kuras 
parādās un pēc kāda laika izzūd. Bieži vien šos 
simptomus pacienti pieraksta darba slodzei, kas 
pieaugusi, karstam laikam vai kādām citām lie-
tām. Tomēr tā tam nevajadzētu būt, tāpēc ar šīm 
sūdzībām labāk vienmēr vērsties pie ārsta un pār-
baudīt savu veselību.
Slimībai progresējot, ar laiku attīstās aknu ciroze. 
Šajā slimības periodā var parādīties vairāki aknu 
slimībai raksturīgi klīniskie simptomi, piemēram, 
vēdera uzpūšanās, vēdera apjoma palielināša-
nās, var būt dzeltenas acu sklēras, krišanās svarā 
u.c. Bet līdz tam nevajadzētu nonākt, tāpēc ikvie-
nam ieteicams nodot analīzes un gadījumā, ja šī 
slimība tiek konstatēta, laiks uzsākt ārstēšanos. 
Te nav runa tikai par riska grupām – narkomā-
niem, tiem, kuri bieži maina dzimumpartnerus 
u.c. Ikvienam vismaz reizi piecos gados vajadzētu 
nodot analīzes.
Ir maldīgs uzskats, ka tad, ja ir atklāts HCV, neko 
nevar darīt un ar to jāsadzīvo. Nē, tā nav – šī sli-
mība ir ārstējama un izārstējama, ja, protams, to 
dara laikus.
– Kā ar C hepatīta vīrusu iespējams inficēties?
– Vīruss atrodas cilvēka asinīs un nelido par gaisu, 
tāpēc to var iegūt vienīgi tad, ja notiek saskare 
ar in�cētajām asinīm. Viens no tradicionālajiem 

in�cēšanās ceļiem ir in�cētu asiņu pārliešana 
veselam cilvēkam. Par laimi, mūsdienu Latvijā 
tas nav iespējams, jo visās donoru asinīs tiek pār-
baudīta vīrusa klātbūtne. Tāpat infekciju var iegūt, 
lietojot slikti apstrādātus vai vispār neapstrādā-
tus medicīniskos instrumentus, ar kuriem veic 
procedūras, kas saistītas ar pacienta asinīm. Ļoti 
bieži sastopams variants ir intravenozo narko-
mānu in�cēšanās, kuri vēnā ievada narkotiskās 
vielas ar neapstrādātām, nesterilām adatām. Otra 
iespēja varētu būt tetovēšana, ja tai izmantotie 
instrumenti ir nepietiekoši apstrādāti (dezin�cēti). 
Trešais ir pīrsings un citas sīkas iejaukšanās, kas 
saistās ar cilvēku asinīm. Tāpat var minēt arī pedi-
kīru, manikīru utt. Tātad, no vienas puses, �gurē 
in�cētas asinis, bet no otras – ja, veicot minētās 
procedūras, tiek bojāta āda, gļotāda, vīruss var 
nonākt vesela cilvēka asinīs. Tāpat tie varētu būt 
arī seksuālie kontakti, ja nav garantijas, ka part-
neris nav in�cēts ar HCV.
– Vai tad, ja cilvēks ir inficējies un regulāri 
nodod standarta asins analīzes, tās kaut ko 

var parādīt jeb ir vajadzīgs veikt tieši HCV 
analīzes? 
– Šajā gadījumā notiek līdzīgi kā citām infek-
ciju slimībām: ar analīžu palīdzību tiek meklēti 
ierosinātāji vai arī imunoloģiskās izmaiņas, kas 
rodas organismā konkrētā ierosinātāja rezultātā. 
Runājot tieši par HCV, parasti diagnoze sākas ar 
antivielu noteikšanu pacienta asinīs. Šī analīze 
ir vienkārša, nav dārga un var tikt izmantota 
plašā mērogā. Jāņem vērā – ja analīze HCV anti-
vielu noteikšanai ir pozitīva, tas vēl nenozīmē, ka 
pacients ir slims. Tas tikai norāda uz varbūtību, ka 
šāda iespēja pastāv. Tad seko nākamās analīzes, 
kuras apstiprina infekcijas esamību vai neesa-
mību. Ja arī šoreiz rezultāts ir pozitīvs, tad tas jau 
simtprocentīgi apliecina HCV esamību organismā. 
Šim pacientam būtu jāsāk ārstēties un jāsaņem 
antivirālā terapija.
– Kas būtu jādara cilvēkam, uzzinot par infi-
cēšanos ar HCV?
– Ja antivielu analīze ir pozitīva, tad ģimenes 
ārstam šo pacientu vajadzētu sūtīt uz Rīgas 

Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Lat-
vijas Infektoloģijas centru vai stacionāru „Gaiļe-
zers”. Tāpat infektologs ir P. Stradiņa Klīniskajā 
universitātes slimnīcā. Ārsts nozīmē papildus 
izmeklējumus, to vidū aknu biopsiju. Izejot no 
izmeklējumu rezultātiem, tiek izlemts jautājums 
par terapijas nepieciešamību.
– Kā notiek ārstēšana?
– Pēdējo desmit piecpadsmit gadu laikā ir stipri 
jūtama pozitīva dinamika HCV ārstēšanā. Ja 
sākumā tie bija parastie interferoni, kuru ārstē-
šanas rezultātā tikai kādi 10–15% pacientu atbrī-
vojās no vīrusa, tad tagad arī pie mums Latvijā ir 
pieejami antivirālie medikamenti, kurus lietojot, 
izveseļojas līdz 95% ar HCV sirgstošo. Tas ir ļoti 
liels progress.
Ārstēšanas shēmas ir dažādas. To izšķir speciā-
lists, ņemot vērā arī citus blakusfaktorus. Tādā 
veidā slimnieki tiek pasargāti no aknu cirozes, kā 
arī aknu vēža attīstības. Otrs būtisks ieguvums ir 
saistīts ar kopējām sabiedrības interesēm, respek-
tīvi, ir likvidēts HCV infekcijas avots.
– Kas jāievēro tad, ja ģimenē kāds ir inficēts 
ar HCV?
– Ja ģimenē kāds ir hronisks C vīrushepatīta 
pacients, vispirms vajadzētu pārbaudīt arī pārē-
jos ģimenes locekļus, vai arī viņiem nav šī vīrusa, 
jo, iespējams, slimnieks nemanot paguvis kādu 
aplipināt. Otrkārt, nevajadzētu kopīgi lietot asus 
priekšmetus, kas var nonākt saskarsmē ar asinīm 
– šķēres, manikīra piederumus, skuvekļus u.c. Tos 
vajadzētu katram savus.
– Vai varētu gaidīt kādas izmaiņas HCV 
pacientu ārstēšanā, lielāku valsts atbalstu?
– Lai ārstēšana aptvertu vairāk hroniska C vīrus-
hepatīta pacientu, no valsts puses vajadzīga pre-
timnākšana, atbalsts. Te es domāju medikamentu 
kompensāciju. Pašlaik, pielietojot standarta tera-
piju HCV pacientu ārstēšanā, medikamenti no 
valsts puses tiek kompensēti 75% apmērā. Sākot ar 
2016. gada 1. janvāri, no valsts budžeta līdzekļiem 
tiks nodrošināta 100% medikamentu apmaksa 
valsts kompensējamām zālēm C hepatīta ārstēša-
nai līdzšinējo 75% vietā. Tas jau būs būtisks atbalsts. 
Līdz ar to terapiju daudz plašāk varēs izmantot arī 
tie HCV slimnieki, kas �nansiālu apsvērumu dēļ līdz 
šim to nav varējuši izdarīt.
Gribu uzsvērt, ka, ārstējot hronisku C vīrushepa-
tītu un ieguldot līdzekļus, tas ilgtermiņā noteikti 
atmaksājas. Jo, kā jau minēju, šiem pacientiem 
neattīstās aknu ciroze un aknu vēzis. Līdz ar to 
viņiem ārstēšana un tālākā medicīniskā aprūpe šo 
slimību dēļ nav vajadzīga. Vēl viens būtisks pluss 
– šie cilvēki ir pasargāti no invaliditātes. Citiem 
vārdiem sakot, ārstējot HCV, valsts investē naudu, 
kurai ilgtermiņā ir ļoti liela atdeve.
– Ko jūs noslēgumā varētu novēlēt HCV 
pacientiem? 
– Es gribētu izteikt divus novēlējumus. Pirmais ir 
pavisam vienkāršs – visiem mūsu valsts iedzīvo-
tājiem vajadzētu pārbaudīties uz HCV, neatka-
rīgi no tā, kāda ir pašsajūta un vai viņi ir vai nav 
riska grupā. Savukārt tiem pacientiem, kuriem ir 
atklāts HCV, noteikti vajadzētu ārstēties, lai viņus 
pēc gadiem nepiemeklē pārsteigums – nopietna 
aknu slimība, ko sauc par aknu cirozi. Ir jāārstējas 
jau tad, kad ir laba pašsajūta, jo vēlīnā slimības 
stadijā ārstēšana vairs nav tik efektīva.

AKTUĀLI
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Jāzeps Keišs: «Tā kā sākotnēji nekādu slimības simptomu var nebūt, HCV pacienti 
laikus netiek atpazīti. Viņi jūtas labi un pie ārsta neiet. Ja viņi grieztos pie ārsta un 
veiktu analīzes HCV noteikšanai, tad šo slimību varētu atklāt jau sākuma stadijā un 
veiksmīgi ārstēt.»

Par C hepatīta  
esamību var nenojaust
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Muguras sāpes var nepatīkami pārsteigt 
gan gados jaunus, gan arī vecākus cilvē-
kus. To ārstēšana reizēm mēdz būt gana 
komplicēta. Taču nereti pacientus var 
pārsteigt ārsta izvēle, kopā ar nestero-
īdajiem pretsāpju līdzekļiem rekomen-
dējot vitamīnus.

«Dažkārt tas ir pat ļoti noderīgi gan sāpju mazinā-
šanai, gan atveseļošanās periodā pēc operācijas,» 
saka Liepājas reģionālās slimnīcas mugurkaula 
ķirurgs Agris Mertens un skaidro vitamīnu liet-
derību muguras sāpju ārstēšanā.

– Kādas ir būtiskākās problēmas, kas rada 
muguras sāpes? 
– Iemesli ir ļoti individuāli, un līdz ar to arī ārstē-
šana atšķiras. Tomēr mēs varam iedalīt mugu-
ras sāpju pacientus divās lielās nosacītās grupās. 
Pirmā būtu gados jaunāki pacienti, kam lielākoties 
muguras sāpes rodas divu iemeslu dēļ. Pirmajā 
gadījumā sāpes saistītas ar muskuļu darbību. Tie 
ir savilkti, saspiesti, saaukstēti vai citādi traumēti. 
Otrs un jau daudz nopietnāks muguras sāpju 
iemesls šīs vecuma grupas pacientiem ir starp-
skriemeļu diska trūces, kad tā rezultātā ir nospies-
tas nervu saknītes. Tās ir tā saucamās radikulārās 
sāpes. Kad šīs grupas pacienti ierodas pie ārsta, 
speciālists, ieraugot pacientu, no tā vien, kā viņš 
kustas, var spriest par iespējamo sāpju iemeslu. 
Vieglāk ārstēšanai padodas muskuļu darbības 
izraisītās sāpes. Radikulāro sāpju ārstēšana bieži 
vien ir komplicēta, un sarežģītākos gadījumos 
pat nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Taču es 
vispirms cenšos pacientu ārstēt medikamentozi, 
operāciju atstājot pēdējo. Ja runājam par medika-
mentozo terapiju, tad šīs grupas pacientiem līdz-
tekus nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem es 
nozīmēju arī vitamīnus. Obligāti tos nozīmēju tad, 
ja nervu saknīte ir nospiesta tik stipri, ka pacien-
tam kājā, konkrēti pēdā, zūd spēks un izveidojas 
tā saucamā krītošā pēda. Šādiem pacientiem pil-
nīgi noteikti ir jāveic padziļināts izmeklējums – 
magnētiskā rezonanse –, taču vitamīnus ir svarīgi 
lietot tāpēc, lai pabarotu nervu saknīti un atjau-
notu tās darbību. Ilgstoši lietojot vitamīnus, kājā 
atgriežas spēks un situācija būtiski uzlabojas. Ja 
pēc veikto izmeklējumu rezultātiem jāpieņem 
lēmums par operāciju, vitamīniem ir liela loma 
pēcoperācijas periodā. Ja nervu saknīte ir bijusi 
ilgstoši piespiesta, pēc operācijas tā nejūtas pārāk 
labi un tāpēc ir jāstimulē. To lieliski palīdz izda-
rīt vitamīni.
– Otra grupa ir gados vecāki cilvēki. Kādi 
viņiem ir muguras sāpju iemesli?
– Viņiem, palielinoties gadu skaitam, mugurkaulā 
notiek deģeneratīvas – vecuma radītas – izmai-
ņas. Mugurkaula kanāls lēnām aizaug un sašau-
rinās – to sauc par stenozi. Šīs grupas pacientiem 
ārstēšanu var sarežģīt tas, ka līdz ar gadu skaita 

palielināšanos nāk klāt arī citas slimības, un bieži 
vien var izveidoties polineiropātija. Tas nozīmē, 
ka nervu saknītes pašas par sevi nav nospiestas, 
taču to darbība ir pasliktinājusies. Šajā gadījumā 
ļoti bieži nevajag uzreiz ķerties pie smagās zāļu 
artilērijas, bet pietiek saknītes pastimulēt ar vita-
mīniem. Turklāt gados vecākiem cilvēkiem vita-

mīni nenāk arī par sliktu vispārējam organisma 
stāvoklim, jo organisms tos vairs tik čakli neab-
sorbē no uzņemtās pārtikas.
– Vai tas nozīmē, ka vitamīnus kā papildu tera-
piju muguras sāpju ārstēšanā ir vērts izvēlē-
ties jebkurā gadījumā?
– Jā, es neteikšu, ka tā ir galvenā terapija, taču 
tas ir viens no svarīgiem ārstēšanas līdzekļiem.
– Kuras vitamīnu grupas izmanto muguras 
sāpju ārstēšanā?
– Lielākoties tie ir B grupas vitamīni, kas sevi ir pie-
rādījuši kā ļoti labu līdzekli šo problēmu ār stēšanā. 
Turklāt šo vitamīnu kompleksi ir lieliski papildi-
nāti ar dažādām citām vielām, kas ir svarīgas visa 
organisma normālai funkcionēšanai. Tā ir iespēja 
uzņemt vielas, ko cilvēks ikdienā neuzņem ar pār-
tikas produktiem un no apkārtējās vides.
– Kāda ir jūsu pieredze – ko labāk izvēlēties: 
tabletes vai injicējamos vitamīnus?
– Ja nav izteiktu neiroloģisko defektu un ļoti akūtu 
sāpju, es saviem pacientiem rekomendēju vita-
mīnus tabletēs, jo to lietošana ir daudz vienkār-
šāka un pacientam ērtāka. Kāpēc durt adatu, ja 
var iedzert tableti? Ja stāvoklis ir akūts, tad gan 
ķeramies pie injekcijām, jo to iedarbība ir ātrāka.
– Kādi ir lielākie ieguvumi, muguras sāpju 
ār stēšanā izmantojot vitamīnus?
– Vitamīniem, ja vien tos nelieto nekontrolēti, nav 
nekādas negatīvas ietekmes uz organismu, kamēr 

jebkurām zālēm ir iespējamas blakus parādības. 
Vienīgais, no kā jāuzmanās – lai no vitamīniem 
nebūtu nekādu alerģisku reakciju.
– Tas nozīmē, ka muguras sāpju gadījumā, 
saņemot no ārsta vitamīnu recepti, nav 
iemesla šaubām, vai speciālists izvēlējies 
pareizo terapiju? 
– Nekādā gadījumā! Šajā ziņā pacienti arī dalās 
divās grupās. Ir tādi, kas ļoti uzmanīgi seko līdzi 
tam, ko ārsts izraksta, un interesējas par devām, 
lietošanas ilgumu un citām niansēm. Šie cilvēki 
visbiežāk pat ir priecīgi, ka viņiem nozīmē orga-
nismam mazāk kaitīgus ārstēšanas līdzekļus. Un 
ir arī tādi, kuri grib lietot maksimāli daudz zāļu, 
jo uzskata, ka viņus tikai tā iespējams izārstēt. Ja 
ārsts izraksta tikai divus medikamentus, cilvēks 
netic, ka no tā būs kāds labums, un ir gatavs lie-
tot vēl kaut ko. Ārstam gan vienmēr ir jāatceras, 
ka, ārstējot pacientu, nevajag viņu pārārstēt. Liela 
nozīme ir arī pacienta noskaņojumam. Ja viņš tic 
ārstam un ir tendēts uz veselīgu dzīvesveidu un 
izārstēšanos, tad rezultāts būs. Bet, ja netic un 
vēlas meklēt aizvien jaunas un jaunas kaites, tad 
viņš tās arī atradīs. Tad var nepalīdzēt arī vairāki 
medikamenti. To pašu muguras sāpju gadījumos 
papildus zālēm palīdz arī daudz kas cits: svara 
samazināšana, ārstnieciskā vingrošana, � ziotera-
pija un vēl, un vēl. Ja pacients ar lielu svaru ārstam 
paziņo, ka svaru viņš nesamazinās, vingrot nevin-
gros, pie � zioterapeita neies, bet vienīgi ir gatavs 
lietot zāles, tad nevar gaidīt sekmīgu rezultātu.
– B grupas vitamīni ir nopērkami arī bez recep-
tēm. Vai pacients, kam sāp mugura, pats var 
tos izvēlēties, vai labāk tomēr vispirms kon-
sultēties ar ārstu?
– Protams, ka var nopirkt pats, tomēr es labāk 
ieteiktu vispirms konsultēties ar speciālistu, jo 
pašārstēšanās bieži vien nenoved pie laba rezul-
tāta. Nereti pacients pats uz savu galvu padzer 
zāles, iet uz masāžām un dara vēl kaut ko, bet 
labāk nekļūst. Atnākot pie ārsta un veicot izmek-
lējumus, mēs konstatējam, ka viņam ir starp-
skriemeļu diska trūce, kuras rezultātā tik ilgstoši 
nospiesta nervu saknīte, ka mēs faktiski vairs 

nevaram palīdzēt. Tad ir jājautā: vai vajadzēja 
tik ilgi ārstēties ar paša izdomātām metodēm, 
nevis vērsties pie speciālista? Kā jau es teicu – 
katrā gadījumā ārstēšana ir ļoti individuāla, un to 
var izvērtēt ārsts, nevis pacients pats.
– Kurš ir tas brīdis, kad tomēr vajadzīgi nopiet-
nāki medikamenti, smagāka artilērija?
– Muguras sāpju ārstēšana ir ļoti komplicēta, 
tāpēc arī speciālists katrā gadījumā individuāli 
izvērtē, kad šo artilēriju nepieciešams pastiprināt. 
Tāpēc ļoti svarīga ir radioloģiskā izmeklēšana – 
magnētiskā rezonanse –, lai mēs varam izvērtēt 
situācijas nopietnību. Ja runājam par medikamen-
tozo ārstēšanu, tad visgrūtāk tai padodas pacienti 
ar hroniskām muguras sāpēm, jo viņi ir lietojuši 
ļoti daudz zāļu, taču uzlabojumu nav. Tad mēs 
meklējam citas metodes, kā cilvēkam palīdzēt, 
piemēram, dažādas ortozes.
– Jūs jau pieminējāt, ka ir cilvēku grupa, kas 
ir ļoti naska uz medikamentu lietošanu. Viņi 
noteikti pirms došanās pie ārsta ir izmēģinā-
juši krietnu klāstu no tiem pretsāpju medika-
mentiem, kas nopērkami bez receptes.
– Ja tos lieto īsu laiku, nekas ļauns nenotiks, taču 
uzmanīgam jābūt, ja šī zāļu lietošana ir ieilgusi. 
Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošanas bla-
kus parādība var būt kuņģa čūla. Līdz ar to, kad 
šāds pacients beigu beigās nonāk pie muguras 
speciālista un viņam jādzer pretsāpju zāles, ir 
krietni jāizvērtē, kādus medikamentus izrakstīt, 
kā arī jāizraksta papildu medikamenti, lai pasar-
gātu kuņģi no tālākām problēmām. Pašārstēša-
nās bieži vien var nodarīt diezgan lielu kaitējumu.
– Kāpēc ir svarīgi lietot zāles ārsta nozīmē-
tajā režīmā, nevis pēc principa: kad sāp, 
tad iedzeru?
– Protams, jo mazāk zāļu cilvēks lieto, jo labāk, 
un reizēm tik tiešām pietiek ar pāris tabletēm, lai 
muguras sāpes vairs nemocītu. Taču ir situācijas, 
kad tās noteikti jādzer ārsta noteiktajā režīmā: tieši 
tik ilgi un tā, kā rekomendējis ārsts, jo nesteroīda-
jiem pretiekaisuma līdzekļiem ir divējāda iedar-
bība: tie gan mazina sāpes, gan iekaisumu, kas ir 
ļoti svarīgi, lai nesāpētu.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

«Vitamīniem muguras sāpju ārstēšanā ir būtiska nozīme, tāpēc nevajag tos novērtēt par zemu,» apgalvo mugurkaula ķirurgs 
Agris Mertens.
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Vitamīniem, ja vien 
tos nelieto nekontrolēti, 
nav nekādas negatīvas 
ietekmes uz organismu.

Vitamīni dodas 
palīgā ārstēt 
muguras sāpes
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Šoruden aprit pieci gadi, kopš topošais 
traumatologs Māris Leitlands – toreiz 1. 
kursa rezidents, dzimis un audzis rīdzi-
nieks – apmeklēja Liepājas reģionālo 
slimnīcu, lai izvērtētu to kā iespējamo 
rezidentūras vietu. Atbrauca, iepazina un 
palika. Tagad ārsts ir saņēmis sertifikātu, 
nodibinājis ģimeni, darba ir pilnas rokas, 
un viņš atzīst, ka savu izvēli par labu Lie-
pājai nav nožēlojis nevienu brīdi!

Sākumā jaunais ārsts uz Liepājas slimnīcu brauca 
brīvdienās – dežurēt traumpunktā un Uzņemša-
nas nodaļā. Vēlāk izvēlējās palikt pastāvīgi. Sāka 
ārstēt pacientus Traumatoloģijas nodaļā un kon-
sultēt slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā. «Liels un 
labsirdīgs,» tā viņa pacienti raksturoja jauno ārstu. 
Labsirdību viņš saglabājis joprojām, tāpat pārlie-
cību, ka pacientiem ir ļoti svarīgi, lai viņiem visu 
saprotami izskaidro. Tad arī ārstēšanās norit daudz 
veiksmīgāk. Bet viņa lielais augums dažkārt ir kā 
nomierinošs līdzeklis tiem slimnīcas traumpun-
kta pacientiem, kas tur ieradušiem kunga dūšā 
un ir noskaņoti uz skandāliem. Starp citu, daktera 
Māra Leitlanda mamma ir vecmāte, un savulaik 
viņa dēlu mēģinājusi atrunāt no medicīnas. Tas 
neizdevās, un tagad viņš atzīst: labi, ka neizdevās!

– Rīdziniekiem nemaz nav tik raksturīgi izvē-
lēties reģiona slimnīcas. Kā tas notika ar jums?
– Mani uz Liepāju uzaicināja mans tagadējais kolē-
ģis mugurkaula ķirurgs Agris Mertens, kurš te jau 
strādāja. Mēs iepazināmies, kad es, vēl būdams 
students, strādāju Rīgā Traumatoloģijas un ortopē-
dijas slimnīcā. Viņš pateica ļoti vienkārši: brauc uz 
Liepājas slimnīcu, jo tur tev uzticēsies, ļaus strādāt 
un būs labas iespējas gan mācīties, gan praktizēt!
– Kā tad ar ambīcijām palikt Rīgā? Nebija 
sajūta, ka aizbraucot palaidīsiet garām savu 
lielo iespēju? 
– Es uz palikšanu Rīgā skatījos mazliet savādāk – 
es redzēju, ka tur ir ļoti daudz rezidentu un līdz 
ar to mazāk iespēju tikt pie praktiskā darba. Tur-
klāt gribēju pats savām acīm redzēt, kas notiek 
Liepājas slimnīcā, jo, strādājot Traumatoloģijas 
un ortopēdijas slimnīcā, par reģionu slimnīcām 
biju daudz ko sliktu saklausījies, bet par Liepā-
jas slimnīcu nebiju dzirdējis neviena slikta vārda.
– Liepājas slimnīcā ir spēcīgs traumatologu 
kolektīvs. Kā jūs tajā atradāt savu vietu?
– Pirmām kārtām traumatologam ir jāprot operēt 
jebkāda veida traumas. Jau trešajā dienā man bija 
jāoperē ciskas kaula kakliņa lūzums. Darbu man 
deva, kolēģi, sākot jau ar nodaļas vadītāju Uldi 
Ārgali, bija atsaucīgi. Katrs bija gatavs palīdzēt, ja 
kaut ko nezināju, tā kā ar iejušanos nebija nekādu 
problēmu. Mani pieņēma patiešām labi: nevis kā 
konkurentu, bet kā kolēģi. Savukārt, runājot par 
specializāciju, kas tomēr vairāk vai mazāk ir kat-
ram traumatologam, tad es esmu izvēlējies pēdas 
ķirurģiju un lielo locītavu endoprotezēšanu.
– Pieci gadi jau pagājuši – Liepāja bija pareizā 
izvēle? 
– Pilnīgi noteikti es to neesmu nožēlojis nevienu 
brīdi. Piepildījās tas, uz ko es cerēju: darba un 
praktizēšanās iespēju man ir bijis daudz vairāk 
nekā tiem maniem kursabiedriem, kas palika rezi-
dentūrā Rīgā. Vienu brīdi es baidījos, vai viņi teo-
rijā nebūs stiprāki, bet tas nav piepildījies. Katram 
no mums ir iespēja analizēt literatūru, tā kā es 
esmu tikai ieguvis.
– Tas zināmā mērā ir kompliments jūsu vecā-
kajiem kolēģiem, kas jūs laida pie darba un 
uzticējās. 

– Noteikti! Kolēģi neliedza padomu un palī-
dzību, un jebkurā brīdī, pat dežūras laikā, ja 
kaut kas nebija līdz galam skaidrs, tūlīt sekoja 
«zvans draugam».
– Tagad jūs strādājat Traumatoloģijas nodaļā, 
pieņemat pacientus Konsultatīvajā nodaļā un 
pavisam drīz atvērsiet arī savu privātpraksi. 
Tas nozīmē, ka par darba trūkumu Liepājā 
nevar sūdzēties? 
– Traumu ir ļoti daudz. Pirmām kārtam tie ir 
gados vecāki cilvēki, kas dažādas traumas gūst, 
ziemā pakrītot uz slidenām ielām. Savukārt vasa-
rās traumatologiem darbu nodrošina te sabrau-
kušie tūristi, lielo masu pasākumu apmeklētāji, 

skeitparks un citas vietas. Turklāt, salīdzinot ar 
agrākiem laikiem, mašīnas cilvēkiem ir jaunākas 
un ātrākas, un daudzi neaprēķina savas autova-
dīšanas prasmes. Netrūkst arī pārgalvību, kas bei-
dzas ar traumām. Pēdējos gados aizvien vairāk 
cilvēku iegādājas motociklus, un arī tur bez trau-
mām neiztikt. Darba ir patiešām daudz, lai visiem 
palīdzētu. Saistībā ar pēdas ķirurģiju visaktuālākā 
problēma cilvēkiem ir tā saucamais greizais īkšķis. 
Tas nozīmē, ka deformējas īkšķa kauliņš, kas ir gan 
ļoti sāpīgs process, gan arī apgrūtina dzīvi, jo nav 
iespējams uzvilkt atbilstoša izmēra apavus. Lie-
pājā līdz šim tāda palīdzība nebija īpaši attīstīta. 

Līdz ar to daudz cilvēku vai nu brauca ārstēties 
uz Rīgas klīnikām, vai arī nemaz nezināja, ka šī 
problēma ir ārstējama. Viņi pieņēma to kā neno-
vēršamu un pacieta gan sāpes, gan neērtības.
– Kāda ir iespējamā palīdzība deformēta īkšķa 
kauliņa gadījumos?
– Tas ir atkarīgs no deformācijas pakāpes. Ja tā ir 
liela, tad nav citas izejas kā operācija, taču vieg-
lākos gadījumus un deformācijas sākuma stadijā 
ir iespējams ārstēt ar �zioterapiju un speciāliem 
īkšķa �ksatoriem.
– Vai tas nozīmē, ka savlaicīga ārstēšanas 
uzsākšana var tālāko deformāciju apturēt?
– Redziet, kājas īkšķa deformācijai iemesli vēl nav 
pilnībā izpētīti, un tāpēc pilnībā šo deformāciju 
pagaidām vēl nav iespējams apturēt, taču ir iespē-
jams ārstēt.
– Runājot par lielo locītavu endoprotezēšanu, 
nebūt ne tik sen bija laiks, kad rindas uz valsts 
apmaksātajām operācijām bija vairāku gadu 
garumā, un cilvēki, kas nevarēja paši samak-
sāt par operāciju, gaidot cieta milzīgas sāpes. 
Kā ir tagad?
– Vismaz Liepājā milzīgo rindu vairs nav. Pat nedē-
ļas laikā ir iespējams tikt uz operāciju. Ja nauda ir 
piešķirta, mēs ķeramies pie darba un atvieglojam 
rindā gaidošo cilvēku dzīvi.
– Ne mazums gan presē, gan citos masu infor-
mācijas līdzekļos un arī cilvēku savstarpējās 
sarunās izskan vēlēšanās, lai ārsti ar viņiem 
vairāk runātu un vairāk stāstītu par viņu sli-
mību un ārstēšanas iespējām. Kāda ir jūsu pie-
redze – vai cilvēki grib to zināt, vai arī uzticas 
ārstam, jo viņš labāk zinās, kas jādara?
– Pacienti grib zināt! Īpaši gados vecāki cilvēki, kas 
mājās ir vieni paši. Viņi grib izrunāties par visu ko. 

Jau no pirmās dienas es saviem pacientiem, stās-
tot par viņu slimību, daudz zīmēju priekšā uz lapi-
ņas, lai viņi visu saprot līdz galam. Tikko cilvēks to 
saprot, mums ir vieglāk sastrādāties.
– Cik nopietni pacienti paši ir gatavi iesaistīties 
ārstniecības procesā, ievērot ārsta noteikto 
ārstēšanās režīmu un nekaitēt savai veselībai?
– Tie, kas nāk pie traumatologiem, lielākoties ir 
gatavi iesaistīties. Un es pateikšu godīgi: lai gan 
Liepājā nav turīgākie pacienti, ja es nozīmēju kādu 
dārgāku medikamentu, cilvēki ir gatavi to iegādā-
ties, lai tikai būtu veseli! Tāpat mani pacienti, lai 
ātrāk atveseļotos, cītīgi strādā kopā ar �zioterapei-
tiem. Tas, ko mūsdienās var izdarīt �zioterapeiti, 
ir fantastiski! Protams, pacientam pašam ir jābūt 
noskaņotam darboties. Ja kāds tomēr nav gatavs 
nopietni ārstēties, nav gatavs ievērot režīmu un 
izturas vieglprātīgi, es skaidri un gaiši pasaku, ka 
rezultāta nebūs! Es neslēpju un izstāstu, kādas ir 
gaidāmās sekas, un tad lai cilvēks pats izdara seci-
nājumus. Nevajag šādos gadījumos auklēties – ir 
jārunā atklāta valoda!
– Tas noteikti ir svarīgi dežūrās traumpunktā, 
kur dzīve vakaros, kad sanāk savainotie alko-
holiķi, mēdz būt diezgan lustīga.
– Godīgi sakot, es tur labprāt nedežurētu, jo 
piektdienu vakari ir vienkārši briesmīgi! Tie 
piedzērušies un skandalējošie pacienti… Nor-
mālam cilvēkam ir grūti saprast, kāda tā ir 
atmosfēra un darba apstākļi. Tāpēc es apbrīnoju 
cilvēkus, kas spēj tur gadiem strādāt. Es domāju, 
ka traumpunktā nebūtu jāstrādā speciālistiem, 
kas tajā pašā laikā var operēt un pelnīt slimnīcai 
naudu. Manuprāt, traumpunktā būtu jādežurē 
speciāli sagatavotiem neatliekamās medicīnas 
speciālistiem, kam attiecīgi arī būtu lielāka alga, 
lai motivētu darīt šo darbu. Es domāju, ka Latvi-
jas slimnīcās, kur sniedz neatliekamo palīdzību, 
par šādu virzienu būtu jādomā. Kad ierodas 
neadekvātie pacienti, pat kautiņi, nemaz neru-
nājot par rupjībām, nav nekāds retums. Ierau-
got manu augumu, viņi uzreiz nomierinās, bet 
māsiņām šie pacienti ir liels pārbaudījums, un 
es negribētu būt viņu vietā. Tāpēc paldies un 
visu cieņu apsardzes un Liepājas pašvaldības 
policijas darbiniekiem, kurus iespējams dežū-
ras laikā izsaukt, jo bez viņiem šis darbs nebūtu 
izdarāms! Uzskatu, ka dežūras laikā slimnīcā uz 
vietas Uzņemšanas nodaļā būtu jābūt apsardzes 
darbiniekiem, jo nereti dežūrējošais personāls 
tiek apdraudēts.
– Jūs esat jauns ārsts, enerģijas un entuziasma 
pilns. Kādi ir jūsu nākotnes plāni, ambīcijas?
– Ambīcijām noteikti ir jābūt, un es vēlos, lai man 
ļauj operēt un lai ir pretimnākoša vadība. Tas arī 
viss, jo es gribu strādāt!
– Jaunam ārsta ir arī svarīgi, lai pacienti nāktu 
tieši pie viņa. Šajos piecos gados ir izdevies to 
kaut kādā mērā panākt?
– Noteikti! Es kā šodien atceros, ka pirmajā reizē 
uz pieņemšanu pie manis atnāca pieci cilvēki. 
Tagad rindā ir trīsdesmit. Es domāju: varbūt jāno-
organizē pieņemšana divas dienas, tad pacientu 
būs mazāk. Nekā! Viņu ir divreiz vairāk. Bet tas ir 
labi (smaida).
– Jūsu darbs ir uzmanību paņemošs, fiziski 
smags un nogurdinošs. Kā jūs atpūšaties?
– Pirmām kārtām mēs ar sieviņu, cik vien varam, 
ejam staigāt gar jūru, kas man ļoti patīk, bet ko 
neizmanto katrs liepājnieks, kas pie jūras ir izau-
dzis. Tāpat mēs bieži braucam pie maniem vecā-
kiem un draugiem uz Rīgu vai vēl tālāk uz laukiem. 
Un nevajag ceļa gabalu Liepāja–Rīga uztvert kā 
kaut ko apgrūtinošu, vajag pa ceļam apstāties, 
pastaigāt un atpūsties. Tas, kam man neatliek 
laika, pagaidām ir sports.

Jaunā traumatologa veiksmīgā izvēle

Jaunais traumatologs Māris Leitlands jau pirmajā rezidentūras gadā izvēlējās doties 
uz Liepājas reģionālo slimnīcu un nevienu brīdi tur pavadītajos piecos gados to nav 
nožēlojis.
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Ja kāds nav gatavs 
nopietni ārstēties, es 
skaidri un gaiši pasaku, 
ka rezultāta nebūs! 
Nav ko auklēties!

RĪDZINIEKS LIEPĀJĀ
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Tauta unVeselība

KRISTĪNE PASTORE

Liepājai ir senas kurortoloģijas un reha-
bilitācijas tradīcijas, ko turpina Liepājas 
reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas 
un rehabilitācijas nodaļa. Tajā līdztekus 
vēsturiskajiem piedāvājumiem nākuši 
klāt vairāki jaunumi, ar kuriem iepazīstina 
nodaļas virsārste Līga Priedena.

– Ir pagājis gads, kopš renovētajā Liepājas 
reģionālajā slimnīcā atklāta jauna Rehabili-
tācijas nodaļa. Ko tā piedāvā?
– Šī nodaļa piedāvā divas jaunas iespējas, kā pēc 
akūtās palīdzības saņemšanas turpināt ārstēša-
nos, lai smagu slimību pacientiem nodrošinātu 
rehabilitāciju, kas paātrina slimnieku atgriešanos 
pilnvērtīgā dzīvē. Šajā nodaļā ir iespējama divu 
veidu palīdzība – stacionārā un dienas stacionārā.
– Kādu slimību pacientiem šo palīdzību 
piedāvā? 
– Lielākoties tie ir insulta pacienti, kā arī pacienti 
pēc dažādām politraumām un citām slimībām. 
Rehabilitācijas palīdzību šie pacienti sākotnēji 
saņem jau tūlīt pēc tam, kad nonākuši slimnīcā 
akūtajā periodā. Pagātnē ir tas laiks, kad viņus 
ārstēja tikai ar mieru un medikamentiem. Nereti 
pat jau no pirmās slimības dienas viņu ārstēšanai 
pieslēdzas rehabilitācijas speciālisti. Tas notiek 
tūlīt pēc tam, kad ārstējošais ārsts ir atzinis, ka 
šie pacienti var sākt kustēties, runāt, darboties un 
atgūt slimības rezultātā zaudētās funkcijas. Pēc 
tam, kad akūtais periods ir garām, šādiem pacien-
tiem piedāvā palikt stacionārā, lai Rehabilitāci-
jas nodaļā turpinātu atveseļoties. Pilnveidotu un 
atgūtu tās funkcijas, kas slimības ietekmē ir zau-
dētas – runas, kustību un citas spējas –, jo neviens 
pacients nevēlas visu turpmāko dzīvi palikt par 
nastu pats sev un saviem tuviniekiem. Visi grib 
atgūt agrākās spējas, paši par sevi parūpēties. 
Tāpēc arī ir izveidota Rehabilitācijas nodaļa. Tās 
stacionārajā daļā mēs piedāvājam intensīvu prog-
rammu. Valsts apmaksātais laiks, kurā pacien-
tam ir jāmaksā valsts noteiktā pacienta iemaksa, 
– 10 eiro dienā – ir līdz trim nedēļām. Šajā laikā 
pacients saņem savai slimībai atbilstošu proce-
dūru un vingrinājumu kompleksu, kas veicina 
ātrāku atveseļošanos nekā tas notiktu tad, ja cil-
vēks uzreiz atgrieztos mājās, kur pavadītu laiku 
tuvinieku aprūpē bez speciālistu rekomendē-
tas rehabilitācijas programmas. Mūsu piedāvā-
tajā programmā pavisam maza daļa ir atvēlēta 
medikamentozajai ārstēšanai, bet daudz lielāka 
tieši rehabilitācijai. Tas nozīmē gan individuālu, 
gan grupu terapiju ar speciāliem vingrojumiem, 
logopēda pakalpojumus, nodarbības kopā ar 
ergoterapeitu un citas, kā arī elektroprocedūras, 
kas veicina atveseļošanos un zaudēto funkciju 
atgūšanu. Tās ir aktivitātes, kas pielāgotas indi-
viduāli katram pacientam. Par papildu samaksu 
pacients var saņemt arī ūdens procedūras, masā-
žas un citas jau tradicionālās procedūras, ko pie-
dāvā Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā.
– Vai to pašu piedāvājat arī dienas stacio-
nāra pacientiem?
– Programma ir līdzvērtīga. Taču šie pacienti atka-
rībā no viņu vēlmes un iespējām var ierasties tikai 
un nodarbībām un procedūrām, pēc kurām dodas 
mājās un nākamajā dienā atkal atgriežas. Vai arī, 
ja viņi nespēj ik dienas izbraukāt, tad paliek pa 
nakti un līdztekus saņem arī ēdināšanu un visu 
citu nepieciešamo.
– Cik pacientiem vienlaikus varat nodrošināt 
šādu palīdzību?

– Nodaļā ir 12 gultas, taču plānojam to skaitu 
palielināt. 
– Cik pieprasīta ir šāda veida palīdzība, zinot, 
ka arī tagadējā pacienta iemaksa daudziem 
cilvēkiem ir pietiekami liela, lai to neva-
rētu atļauties?
– Jā, es saprotu, ka līdzmaksājums daudziem 
pacientiem ir par lielu, taču, neskatoties uz to, 
pieprasījums pēc šāda veida palīdzības ir liels. Vei-
dojas rindas, tāpēc mēs plānojam nodaļas iespē-
jas palielināt. Jau iepriekš, un jo īpaši šī gada laikā, 
esam sapratuši, ka to pacientu, kas kādas slimī-
bas dēļ ir zaudējuši daļu agrāko funkciju, vēlme 
atgriezties pilnvērtīgā un patstāvīgā dzīvē ir mil-
zīgi liela, un tas ir iepriecinoši. Cilvēka dzīves kva-
litāte ir ļoti svarīga, un es domāju, ka maz ir to 
cilvēku, kas pēc smagas slimības ir gatavi nolaist 
rokas un atlikušo dzīvi pavadīt, paliekot atkarīgi 
no tuvinieku palīdzības. Tāpēc daudzos gadīju-
mos, ja pacienti paši nespēj par mūsu piedāvāto 
palīdzību samaksāt, ir ļoti svarīga piederīgo iesais-
tīšanās, kas spēj viņiem palīdzēt segt ar rehabi-
litāciju saistītos izdevumus. Es ar pilnu atbildību 
varu teikt, ka tas atmaksāsies nākotnē, kad slimais 
cilvēks atveseļosies, būs spējīgs atgriezties darbā, 
pilnvērtīgā dzīvē un pats par sev parūpēties.
– Ja tomēr ģimenei nav iespēju to nodrošināt 
– kādas ir alternatīvas?
– Alternatīva ir Sociālās aprūpes nodaļa, taču 
atšķirībā no Rehabilitācijas nodaļas tur lielāko-
ties notiek tikai pacienta aprūpe. No rehabilitāci-
jas pakalpojumiem ir pieejama tikai vingrošana, 
bet pārējo laiku pacients pavada miera stāvoklī. 
Tas nav tik efektīvi kā Rehabilitācijas nodaļas pie-
dāvājums, kur darbošanās notiek intensīvi visas 
dienas garumā. Jo intensīvāks darbs ar pacientu 
notiek, jo veiksmīgāks ir rehabilitācijas rezultāts 
un ātrāka viņa atgriešanās pilnvērtīgā dzīvē. Pro-
tams, intensitāte ir atkarīga no pacienta spējām 
un veselības.
– Zinot to, cik ierobežots ir veselības aprū-
pes budžets valstī, jājautā, kā jums izde-
vās izveidot šādu nodaļu, piesaistot valsts 
fi nansējumu? 
– Tam ir vairāki iemesli, bet galvenais – šādas 
nodaļas izveide bija paredzēta, veicot Liepājas 
reģionālās slimnīcas rekonstrukciju, piesaistot 
vērienīgu Eiropas Savienības līdz� nansējumu. 
Tā kā plānā šis projekts bija, ES līdz� nansējums 
tā īstenošanai bija saņemts, mēs nedrīkstējām to 
neīstenot. Par paveikto man ir liels prieks. Otrs 
iemesls ir tāds, ka pacienti pie mums atgriežas. 
Viņi prasa jaunus pakalpojumus, tāpēc mums 
bija jādomā, ko piedāvāt. Un trešais – ir jāiet līdzi 
laikam. Laikā, kad veselības aprūpes pakalpojumi 
strauji attīstās, arī mēs nedrīkstam stāvēt uz vie-
tas. Tieši tāpēc mūsu nodaļā ir vēl vairāki jaunumi, 
kas īstenoti tieši pēdējā gada laikā kopš slimnīcas 
vērienīgās rekonstrukcijas.
– Kādus secinājumus esat izdarījuši gada laikā 
kopš jaunās nodaļas izveidošanas?
– Valsts apmaksā rehabilitācijas programmu 
līdz trim nedēļām, kas ir pietiekami ilgs laiks, lai 
redzētu pirmos panākumus, tomēr par īsu, lai 
sasniegtu ievērojamus rezultātus. Nodaļas izvei-
des laikā esam bijuši pieredzes apmaiņā gan pie 
igauņu, gan lietuviešu kolēģiem, un viņu pieredze 
nerunā mums par labu. Piemēram, Lietuvā līdzīga 
valsts apmaksāta rehabilitācijas programma ilgst 
līdz 52 dienām, kuras laikā pacientiem vispār nav 
nekādu pacienta iemaksu. Žēl, bet ar to mēs neva-
ram sacensties, lai kā arī gribētos. Lai gan mūsu 
trīs nedēļas ir vairāk nekā nekas, tas tomēr ir pārāk 
īss laiks, lai sasniegtu būtisku rezultātu. Tomēr 

šajā laikā paveiktais pacientam parāda, ka atve-
seļošanās notiek, un tas ir ļoti svarīgi. Izrakstot 
pacientu no stacionāra, daļai no viņiem ir pie-
ejama mājas aprūpe, kad � zioterapeits ierodas 
pie viņa mājās un turpina iesākto programmu. Tie 
pacienti, kuriem attāluma dēļ šādu iespēju nav, 
ar lielu atbildību pēc slimnīcā sastādītās prog-
rammas darbojas paši un pēc tam atkal atgriežas 
nodaļā, lai darbu turpinātu. Mūsu pieredze liecina, 
ka pacienti atgriežas ļoti motivēti turpināt darbo-
šanos, lai uzlabotu rezultātus. Tas ir iepriecinoši, jo 
motivēts pacients ir orientēts uz rezultātu.
– Kādi vēl ir jūsu jaunumi?
– Lai palielinātu pieejamību tādām procedūrām 
kā zemūdens masāža, pērļu vanna, Šarko un cir-
kulārā dušas, vairs nav nepieciešama ārsta kon-
sultācija. Pacienti šīs procedūras var saņemt pēc 
pašu izvēles, iepriekš aizpildot anketu, kurā atbild 
uz konkrētiem jautājumiem, izslēdzot riskus, kas 
varētu provocēt kādu nevēlamu procesu saasi-
nāšanos. Tādējādi šo procedūru pieejamība ir 
palielinājusies, un līdz ar to ir palielinājies piepra-
sījums. No vienas puses, šīs procedūras ir reha-
bilitācijas un kurortoloģijas pakalpojums, bet, 
no otras puses, tās ir arī ārstējošas un pro� lak-
tiskas. Kā zināms, veselības pro� lakse ir viens no 
būtiskiem nosacījumiem, lai cilvēks nesaslimtu. 
Turklāt tagad cilvēkiem ir iespēja plānot laiku un 
savlaicīgi informēt nodaļas personālu par savām 
izvēlētajām procedūrām un piemērotākajiem lai-
kiem, lai saskaņotu to ar savu dzīves ritmu. Strā-
dājošie cilvēki mūsdienās ir ļoti aizņemti darbā 
un visbiežāk veselības pro� laksi atstāj novārtā. 
Mūsu piedāvājums ļauj plānot savu laiku tā, lai 
parūpētos gan par veselību, gan labsajūtu un 
spēku atgūšanu. Šis pakalpojums ir viens no mūsu 
centieniem atjaunot senās kurortoloģija tradīci-
jas Liepājā, kas savulaik bija ļoti, ļoti populāras, 
kad cilvēki devās uz sanatorijām, lai atjaunotu 
spēkus. Tagad brīvajā laikā cilvēki dodas ceļoju-
mos, kas ir cilvēciski saprotami, taču mēs viņiem 

piedāvājam iespēju arī šādā veidā par sevi un savu 
veselību parūpēties.
– Bet jums ir vēl kāds jaunums.
– Tā ir vingrošanas grupu izveide, kur mums 
ir izdalītas trīs galvenās mērķgrupas. Viena no 
tām ir pusaudži ar stājas traucējumiem. Pusau-
džu vecumā notiek strauja augšana, kas būtiski 
ietekmē jauno cilvēku stāju un kustību koordi-
nāciju, ko ar mērķtiecīgiem vingrinājumiem ir 
iespējams veiksmīgi koriģēt. Otra mērķgrupa ir 
pacienti ar muguras problēmām, kam ir ļoti daudz 
un dažādi iemesli, no kuriem lielākā daļa ir veik-
smīgi ārstējami ar rehabilitāciju bez ķirurģiskas 
iejaukšanās. Viņiem tiek piedāvāts vingrojumu un 
elpošanas komplekss, kas stiprina muskulatūru, 
veicina elpošanu un tādējādi atbrīvo no muguras 
sāpēm. Trešajai grupai piedāvājam vingrošanu 
uz airtex līdzsvara virsmas – tā ir kustīga virsma, 
kas veicina līdzsvara sajūtu. Šī vingrošana ir pie-
mērota pacientiem ar dažādām ceļu un potīšu 
problēmām: ceļu nestabilitāti, pēc krustenisko 
saišu plīsumiem, dažādām potīšu problēmām 
un tamlīdzīgi. Ja cilvēkam ir problēmas, kas iero-
bežo viņu gaitu, vingrojumi uz šīs kustīgās virs-
mas palīdz atgūt stabilitāti.
– Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā 
joprojām ir pieejama arī visplašākā tā sau-
camā vēsturiskā piedāvājuma daļa: elektro 
un ūdens procedūras, fi zioterapeitiskā, ergo-
terapeitiskā un cita veida palīdzība. Cik tās 
ir pieprasītas?
– Teikšu pavisam atklāti – ļoti pieprasītas. Lai 
kādas veselības problēmas arī cilvēku mocītu, 
neviens nevēlas palikt slims uz visu atlikušo mūžu, 
tāpēc viņi meklē palīdzību. Gan ģimenes ārsti, gan 
speciālisti palīdz cilvēkiem atrast ceļu uz mūsu 
nodaļu. Kā jau es vienmēr esmu uzsvērusi, visbie-
žāk tas notiek dažādu sāpju gadījumos. Cilvēki ir 
gatavi, ka procedūru iedarbībā sākotnēji sāpes 
varētu saasināties, taču ilgstošākā laikā notiek 
atveseļošanās, kas ir mūsu kopējais mērķis!

Liepājas reģionālās slimnīcas Fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas vadītāja 
Līga Priedena uzskata, ka rehabilitācijai līdzīgi kā veselības aprūpei kopumā ir jāiet 
līdzi laikam, tāpēc jāpiedāvā pacientiem aizvien jauni pakalpojumi.
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Rehabilitācijai jāiet līdzi laikam!
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