
Laikraksta Tauta un Veselība pielikums

Pieaugošās liekā svara problēmas draud ar 2. tipa cukura diabēta 
izplatību arvien jaunāku cilvēku vidū.

Izmantojot jauno neinvazīvo cukura līmeņa kontroles 
metodi, pacientiem vairs nav jādur pirkstā.

DZĪVOT VESELĪGĀK BEZ SĀPĒM
10. lpp.8.–9. lpp.

NOPIETNAS SEKAS SAPRAST SLIMĪBUKĀ PASARGĀTIES
Svarīgi veselīgi ēst un kustēties. Diabēta pacientus nepieciešams apmācīt.Cukura diabētu bieži atklāj novēloti.

4. lpp. 5. lpp.2. lpp.
Samazināt kardiovaskulāro slimību risku.
IKDIENAS RŪPES

14. lpp.
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IZDEVUMS

Pasaulē vairāk nekā 199 miljoni 
sieviešu slimo ar cukura diabētu. 
Divas no katrām piecām sievietēm ir 
reproduktīvajā vecumā. Ņemot vērā šos 
faktus, Starptautiskā Diabēta federācija 
(International Diabetes Federation) 
2017. gadā pastiprinātu uzmanību pievērš 
diabēta izplatībai sieviešu vidū. Ne velti 
Pasaules Diabēta dienas tēma ir Sieviete 
un diabēts – mūsu tiesības uz veselīgu 
nākotni.

Rūpēties par sievieti
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ANNA KALNIŅA

Diabēts ir slimība, kas kļūst arvien izpla-
tītāka, un lielākoties pieaugumu rada 
saslimstība ar 2. tipa cukura diabētu. 
Tātad ar slimību, no kuras būtu iespējams 
arī izvairīties. Tiek lēsts, ka pēc gadiem 
trīsdesmit diabēts ļoti personīgi skars 
katru desmito pasaules iedzīvotāju.

Par to, kāda ir diabēta izplatība Latvijā, kādas ten-
dences novērojamas un kādas ārstēšanās iespē-
jas pieejamas pacientiem, stāsta endokrinoloģe 
Una Gailiša, Paula Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcas Endokrinoloģijas centra Ambulatorās 
daļas vadītāja un Latvijas Endokrinologu asoci-
ācijas priekšsēdētāja.

– Cik cukura diabēta pacientu reģistrēts Lat-
vijā? Kādas tendences vērojamas?
– Ar cukura diabētu saslimušo skaits pasaulē 
strauji pieaug. Šobrīd tie ir 366 miljoni, un tiek 
prognozēts, ka 2030. gadā tie būs 522 miljoni. 
Pēc Latvijas cukura diabēta reģistra datiem, 2009. 
gadā pie mums bija reģistrēti 67 683 pacienti ar 
cukura diabētu, bet 2015. gadā to skaits bija pie-
audzis līdz 86 941 pacientam. Tas nozīmē, ka slim-
nieku skaits pieaudzis par 22%, neraugoties uz to, 
ka kopējais iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās. 
Būtiski, ka apmēram 90% pacientu slimo ar 2. tipa 
cukura diabētu (4169 pacienti slimo ar 1. tipa un 
82 190 – ar 2. tipa cukura diabētu).
– Kā jūs skaidrotu tik strauju saslimušo skaita 
pieaugumu? 
– 2. tipa cukura diabēts lielā mērā ir dzīvesveida 
slimība. Mūsdienu cilvēka dzīvesveids visbiežāk ir 
saistīts ar sēdošu darbu, pārvietošanos ar perso-
nīgo automašīnu vai ērtu sabiedrisko transportu, 
veicot ar kājām vien īsus pārgājienus. Tikai mēr-
ķtiecīga plānošana – sporta nodarbības, aktīvi 
hobiji, regulāras pastaigas – mūsdienu cilvēku 
uztur arī fiziski aktīvu. Aizejot pensijā, dzīves ritms 
kļūst vēl lēnāks un ir jāpārdomā, kā saglabāt kus-
tību aktivitātes. Valstīs, kuras strauji attīstās, strauji 
pieaug cilvēku skaits, kas slimo ar 2. tipa cukura 
diabētu, jo cilvēki kļūst turīgāki un var atļauties 
vairāk ēst un mazāk kustēties.
2. tipa cukura diabētu var saukt arī par liekā svara 
slimību. Liekais svars nerodas tādēļ, ka cilvēkam ir 
2. tipa cukura diabēts. Tieši otrādi – liekais svars un 
mazkustīgs dzīvesveids ir būtiskākie faktori, kas 
veicina 2. tipa cukura diabēta sākšanos. Jo agrākā 
vecumā sākas liekā svara problēmas, jo agrāk var 
sākies slimība. Arī bērna un pusaudža gados.

– Vai daudz cukura diabēta pacientu paliek 
neatklāti? Kāpēc?
– Precīzu datu par to, cik daudz cukura diabēta 
pacientu paliek neatklāti, man nav. Taču nereti 
diagnoze tiek noskaidrota vien tad, kad pacien-
tam ir nopietnas komplikācijas. Tas liecina, ka dia-
bēts ir bijis jau ilgus gadus – pat piecus un desmit. 
Tāpēc mēs varam secināt, ka tādu cilvēku ir gana 
daudz. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka 2. tipa 
cukura diabēts sākas nemanāmi, cilvēks par to pat 
nenojauš. Nedaudz paaugstinātu cukura līmeni 
cilvēks parasti nejūt. Ja tas netiek izmērīts, vairā-
kus gadus var mierīgi dzīvot ar mēreni paaugsti-
nātu cukura līmeni. Taču būtiski, ka arī nedaudz 
paaugstināts cukura līmenis asinīs lēni, bet ievē-
rojami bojā cilvēka ķermeni un var radīt dažādas 
nopietnas komplikācijas.
– Kādas ir iespējamās komplikācijas?
– Paaugstināts cukura līmenis veicina ateroskle-
rozi jeb asinsvadu aizkaļķošanos. Kombinācijā 
ar paaugstinātu holesterīnu, kas cukura diabēta 
pacientiem novērojams ļoti bieži, draud tādas 
nopietnas slimības kā miokarda infarkts, insults, 
kāju artēriju nosprostošanās, kas var beigties arī 
ar gangrēnu un amputāciju. Paaugstināts cukura 
līmenis veicina arī sīko asinsvadu nosprostošanos 
acīs, nierēs, kā rezultātā pasliktinās redze un var 
attīstīties nieru nepietiekamība.
– Cilvēkam, kuram jau diagnosticēts cukura 
diabēts, nepieciešamas regulāras konsultā-
cijas pie endokrinologa. Vai endokrinologs 
ir viegli sasniedzams ārsts?
– Endokrinologu pieejamība Latvijā nav laba. 
Rindā pie speciālista vidēji Latvijā jāgaida trīs 
līdz piecus mēnešus.
– Vai ir iespējams kāds risinājums, lai speciā-
listu padarītu pieejamāku?
– Lai uzlabotu situāciju, ir jāsakārto aprūpes sis-
tēma un jāpiešķir papildu finansējums. Pacientiem 

ar labi kompensētu cukura diabētu visus medi-
kamentus varētu izrakstīt ģimenes ārsts, savu-
kārt tiem pacientiem, kuriem cukura līmenis nav 
apmierinoši kompensēts, noteikti pietiekoši īsā 
laikā jānokļūst pie endokrinologa.
– Vai Latvijas pacientiem ir pieejama moderna 
2. tipa cukura diabēta terapija – endokrino-
logi, kas informēti par visiem jaunumiem 
diabēta ārstēšanā, un iespēja lietot jaunā-
kos medikamentus?
– Latvijas endokrinologi ir labi informēti par jau-
nāko terapijā, jo regulāri apmeklē starptautiskus 
kursus un kongresus un dalās savās zināšanās. 
Latvijā ir arī pieejami jauni un efektīvi medika-
menti 2. tipa cukura diabēta ārstēšanā. Tiesa, jau-
nākajiem medikamentiem mūsu valstī ir noteikti 
ierobežojumi, jo tie ir ievērojami dārgāki, bet tas 
savukārt apgrūtina pieejamību.
– Ar kādiem speciālistiem endokrinologiem 
izveidojusies ciešāka sadarbība? Kāds no tās 
ir ieguvums?
– Protams, endokrinologam ir cieša sadarbība 
ar ģimenes ārstiem, kā arī ar citiem speciālis-
tiem, jo diemžēl daudziem mūsu pacientiem ir 
diabēta komplikācijas. Ja pacientam ir sirds un 
asinsvadu slimības, tad mūsu sadarbības part-
neris ir kardiologs, ja pacientam ir nieru bojā-
jums – nepieciešams nefrologs, ja pacientam ir 
acu bojājums – nepieciešams acu ārsts, ja dia-
bētiskā pēda – ķirurgs, radiologs, ja nopietna 
neiropātija – neirologs. Pacientiem, kuriem ir 
vairākas no šīm komplikācijām, vajadzētu atras-
ties multidisciplināras komandas aprūpē – arī tas 
ir jāiekļauj aprūpes sistēmas modelī. Jūs jautā-
jat, kādi ir ieguvumi no sadarbības; es atbildu – 
bez sadarbības nav iespējams pilnvērtīgs darbs, 
lai sniegtu kvalificētu cukura diabēta aprūpi 
un novērstu pacientu invaliditāti un priekšlai-
cīgu nāvi.

– Ko darīt, lai sevi pasargātu no šīs slimības vai 
vismaz laikus konstatētu tās sākšanos, pirms 
pamanītas komplikācijas?
– Visiem cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma nepiecie-
šams vismaz reizi gadā tukšā dūšā noteikt cukura 
līmeni asinīs. Ja cilvēkam ir 2. tipa cukura diabēta 
riska faktori, piemēram, 2. tipa cukura diabēts 
diagnosticēts tuviem radiniekiem, ir liekais svars, 
mazkustīgs dzīvesveids, tad neatkarīgi no vecuma 
regulāri un vismaz reizi gadā vajadzētu noteikt gli-
kozes līmeni tukšā dūšā un vienlaikus pārdomāt: 
ko es varu darīt, lai mans dzīvesveids būtu veselī-
gāks. Glikozes līmenim tukšā dūšā jābūt zemākam 
par 6 mmol/l. Ja glikozes līmenis tukšā dūšā atkār-
toti ir augstāks par 7 mmol/l, tad, visticamāk, ka 
cilvēkam ir cukura diabēts un nekavējoties jādo-
das pie ārsta. Nekavējoties jādodas pie ārsta arī 
tad, ja ir novērojama kāda no cukura diabētam 
raksturīgajām pazīmēm – slāpes, bieža urinācija, 
strutainas ādas infekcijas, nedzīstošas brūces.
Ja apzināties, ka jūs skar 2. tipa cukura diabēta 
riska faktori, tad mainiet ēšanas tradīcijas ģimenē. 
Ieklausieties veselīga uztura ieteikumos. Vairāk 
uzturā iekļaujiet dārzeņus: kāpostus, burkānus, 
kāļus, bietes, pētersīļus, zaļo lapu salātus, pap-
riku, tomātus, gurķus u.c.
Otrs veselīga dzīvesveida svarīgs nosacījums ir fizis-
kās aktivitātes. Fiziskajām aktivitātēm jābūt atbilsto-
šām vecumam un spējām. Katram pašam jāizvēlas, 
ar kādām aktivitātēm nodarboties, bet ļoti svarīgi 
to darīt regulāri. Dariet to, kas jums tiešām patīk, – 
nūjojiet, ejiet pastaigās, dejojiet, peldiet, brauciet 
ar riteni vai ejiet uz sporta zāli, galvenais, lai jums 
tas sagādā prieku, tad arī neapniks to darīt!
Ja cilvēks ar 2. tipa cukura diabētu neko no šiem 
veselīga dzīvesveida nosacījumiem necenšas 
ievērot, tad slimība ir daudz grūtāk ārstējama un 
nevienas «brīnumzāles» nevar panākt normālu 
glikozes līmeni asinīs.

Diabēta avīzes izdošanu atbalsta:
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Bez veselīga dzīvesveida arī brīnumzāles nelīdzēs

Una Gailiša: «Visiem cilvēkiem pēc 45 gadu vecuma nepieciešams vismaz reizi gadā tukšā dūšā noteikt cukura līmeni asinīs. Ja 
cilvēkam ir 2. tipa cukura diabēta riska faktori: 2. tipa cukura diabēts diagnosticēts tuviem radiniekiem, ir liekais svars, maz-
kustīgs dzīvesveids, tad neatkarīgi no vecuma regulāri un vismaz reizi gadā – vajadzētu noteikt glikozes līmeni tukšā dūšā un 
vienlaikus pārdomāt: ko es varu darīt, lai mans dzīvesveids būtu veselīgāks.»
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SARMA ZVIRBULE

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

Par to, kā ģimenes ārsti strādā ar saviem cukura 
diabēta pacientiem, runājam ar Latvijas Lauku 
ģimenes ārstu asociācijas prezidenti, ģimenes 
ārsti no Balviem Līgu Kozlovsku.

– Kā jūs parasti atklājat, ka pacientam ir 
paaugstināts cukura līmenis?
– Mūsu valstī katram pacientam reizi gadā jau no 
bērnības ir jāiziet profilaktiskā apskate pie ģime-
nes ārsta. Tajā ģimenes ārsts novērtē pacienta 
ādas stāvokli, limfmezglus, izklausa sirdi, plau-
šas, izpalpē vēderu, izmēra asinsspiedienu utt. 
Manā praksē ar ekspresdiagnostikas metodi var 
noteikt arī cukura un holesterīna līmeni. Pacienti 
parasti to vēlas un ir priecīgi, ka var uztaisīt tik sva-
rīgas analīzes. Visbiežāk mēs atrodam nedaudz 
paaugstinātus glikozes līmeņa skaitļus (6,5–6,8 
mmol/l). Ja vēl pacientam ir papildu riska fak-
tori: paaugstināts asinsspiediens, nesabalansēts 
uzturs, liekais svars, cilvēks maz kustas, tad viņš 
ir riska grupas pacients cukura diabēta attīstībai. 
Šādiem pacientiem mēs pēc neilga laika cukura 
līmeņa mērījumus atkārtojam. Īpaši svarīgi tas ir, 
ja pacientam jau vērojami kādi cukura diabētam 
raksturīgi simptomi: slāpes, bieža urinēšana, ir 
izteikts nespēks, nieze, sēnīšu infekcijas, lēnāka 
brūču dzīšana.
Es domāju, ka cukura diabēta diagnostika ir 
samērā laba, jo vismaz mani pacienti paši intere-
sējas par savu cukura līmeni. Ja mēs konstatējam, 
ka tas ir paaugstināts arī pēc atkārtotām analīzēm, 
tad vispirms cenšamies sakārtot pacienta diētu. 
Ja tas nenes rezultātu, tad uzsākam ārstēšanu ar 
perorāli lietojamiem medikamentiem, arī insu-
līna terapiju.

Cukura diabēta pacientu aprūpē lielākās prob-
lēmas sagādā pašu pacientu nevēlēšanās mai-
nīt viņu ēšanas paradumus. Mums ir tik daudz 
jārunā par vienu un to pašu, un dažkārt tas nedod 
nekādu rezultātu!
– Ja diētas sakārtošana pacientiem ir lielā-
kais klupšanas akmens un jūs savus pacientus 
nevarat pierunāt mainīt dzīvesveidu, viņiem 
uzreiz ir jāsāk lietot zāles?
– Jā, tad mēs izrakstām zāles. Lai gan bieži vien 
mēs brīnāmies, kāpēc arī ar zālēm cukura līme-
nis vienalga ir ļoti augsts. Ko lai dara? Tad vārds 
pa vārdam atklājas, ka pacients, neskatoties uz 
savu cukura diabētu, dzer kolu, ēd treknus ēdie-
nus, jo viņam ļoti gribas, lieto saldumus, jo bez 
konfektēm iztikt nevar. Tas ir kā burvju aplis: tu 
mēģini sakārtot, uzlabot pacienta veselību, runā 
un skaidro, bet viņš vienalga saka: «man gribas». 

Tādu pacientu gan nav daudz, bet viņu ambulato-
rajās kartēs mums nākas ierakstīt: vāji kontrolēts 
2. tipa cukura diabēts. Šie vārdi parasti nāk smagi, 
jo ar tiem tu it kā pacientam pasaki: ļoti iespē-
jams, jau tuvāko gadu laikā viņu sagaida diabēta 
komplikācijas. Dažiem pacientiem motivācija mai-
nās tikai tad, kad sākas nopietnas nepatikšanas. 
Piemēram, parādījušās lielas problēmas ar redzi, 
asinsvadiem, nieru saslimšanas. Dažkārt tikai ļoti 
nopietna saslimšana vai nāves draudi motivē kaut 
ko mainīt, bet ļoti bieži tad jau ir stipri par vēlu.
– Vai daudziem jūsu pacientiem ir atklāts 
paaugstināts cukura līmenis?
– Manā praksē no 2600 reģistrētajiem pacien-
tiem apmēram 150 ir 2. tipa cukura diabēts. No 
šiem pacientiem ļoti maza daļa, kādi 5%, savu 
cukura diabētu ārstē ar diētu. Viņu apzinīgums, 
līdzdarbība ir tāda, ka mēs cukura līmeni 6–6,5 
mmol/l robežās varam kontrolēt ar diētas palī-
dzību. Diezgan daudz ir pacientu ar prediabētu, 
glikozes tolerances traucējumiem, kuriem cukura 
līmenis ir ap 6,5. Arī viņiem pirmām kārtām tiek 
ieteikta atbilstoša diēta, regulāra kontrole pie 
ģimenes ārsta, nepieciešamības gadījumā nozī-
mējam arī medikamentus. Pateicoties kontrolei, 
mēs jebkurā brīdī, cukura līmenim paaugstino-
ties, varam pacientam noteikt cukura diabēta 
diagnozi. Tādu pacientu ir daudz.
– Vai ir kāda atšķirība starp cukura diabēta 
pacientiem vīriešiem un sievietēm? Ir pierasts 
dzirdēt, ka sievietes ir apzinīgāki pacienti, bet 
citi ārsti saka – vieglāk ir strādāt ar vīriešiem. 
Ja viņi kaut ko apņemas izdarīt, tad arī izdara.
– Es teiktu, ka dažādas dzīves baudas vīriešiem ir 
svarīgākas. Dažkārt tas ir alkohols, citreiz ēšana, 
citi ir noslogoti darbā un neuzskata par svarīgu 
iedzert zāles. Sievietēm visgrūtāk ir atteikties no 
garšīga, bet neveselīga ēdiena. Lai šo lietu kār-
tību mainītu, ir jābūt ļoti spēcīgai motivācijai. 

Visbiežāk tie ir nāves draudi, ļoti nopietnas sli-
mības komplikācijas.
Diezgan daudzi cukura diabēta pacienti smēķē. 
Tas ir papildu risks sirds slimību attīstībai un paslik-
tina diabēta prognozi. Atkarības ir grūti ārstēt, 
bet tas ir ļoti svarīgi. Lai gan es dažkārt runāju 
un runāju, bet pacients beigās saka: «Dakter, es 
nevaru atmest. Ko lai es daru?» Tad mēs vārds pa 
vārdam runājam, par komplikācijām, sevišķi asins-
vadu problēmām kājās, kad paiet kļūst arvien 
grūtāk, kājas sāp un salst. Šiem pacientiem sapu-
rināties liek viens vārds – gangrēna. Par to ir dzir-
dējuši visi. Līdzīgi ir ar alkoholu, kas liek cukura 
līmenim svārstīties augšā lejā. Tur pacientu līdzes-
tība ir maza, bet problēma – liela.
– Vai vairākums jūsu pacientu tiek ārstēti ar 
perorālajiem medikamentiem, vai ar insulīnu?
– Manā praksē abas pacientu grupas ir apmē-
ram vienādas. Es nebaidos pacientiem izrakstīt 
insulīnu, no kā varbūt baidās daļa ģimenes ārstu. 
Vajag tikai iesākt. Ar insulīnu iespējams ļoti labi 
noregulēt cukura līmeni. Protams, tas prasa lie-
lāku darbu, arī pacients ir jāapmāca, lai viņš justos 
droši, lietojot insulīnu. Endokrinologa palīdzība 
visbiežāk ir vajadzīga, lai pacientam nozīmētu 
medikamentus, ko nevar izrakstīt ģimenes ārsts.
– Kādos vēl gadījumos jūs savus cukura dia-
bēta pacientus sūtāt pie speciālista?
– Ja pacientam ir smagas komplikācijas un viņam 
vajag darba nespējas lapu. Uz Rīgu pie speciālis-
tiem es sūtu ļoti smagus pacientus, ar daudzām 
blakussaslimšanām, lai speciālists izvērtē lietoto 
medikamentu kombinācijas, mijiedarbību, iespē-
jamās blaknes. Lai beigu beigās, ārstējot pacientu, 
labums būtu lielāks nekā sliktums no blaknēm. 
Piemeklēt pacientam īstos medikamentus ir ļoti 
liela māksla.
– Cik šodien ir lielas iespējas piemeklēt kat-
ram pacientam atbilstošākos medikamentus? 

Vai pacienti ir gatavi paši maksāt par medi-
kamentiem? 
– Laukos nav tādu pacientu, kas katru mēnesi 
būtu gatavi par zālēm maksāt 80–90 eiro. Taču 
diabēta pacientiem tas arī nav vajadzīgs, jo zāles 
tiek kompensētas 100% apmērā, arī medikamenti 
komplikāciju, piemēram, diabētiskās polineiropā-
tijas, ārstēšanai. Tas ir liels atbalsts pacientiem. Ja 
endokrinologs nelemj citādi, tad mēs pacientus 
ārstējam ar klasiskajiem medikamentiem. Tie ir 
pētījumos pierādīti, mēs daudz par tiem zinām – 
kāda ir pozitīvā iedarbība, kādas blaknes. Dažādu 
grupu zāļu ir daudz, un mums ir lielas variēšanas 
iespējas. Ja endokrinologs noteiktu apsvērumu 
dēļ pacientam nolemj nozīmēt kādu no jauna-
jiem medikamentiem, tad sākotnēji to izraksta 
uz deviņiem mēnešiem. Jauno medikamentu arī 
kompensē valsts.
– Kas notiek pēc tam, kad paiet deviņi mēneši?
– Ja pacients zāles labi panes, ja viņam ar jauna-
jām zālēm izdodas sasniegt cukura līmeņa mērķa 
lielumu, tas nozīmē, ka viņam šīs zāles der, un viņš 
tās turpina lietot. Ja ar jauno medikamentu netiek 
sasniegti labi rādītāji, tad, protams, jāatrod pie-
mērotāka terapija.
– Vai ir kāds konkrēts laiks, kad cukura dia-
bēta pacientiem visbiežāk ir vērojami slimī-
bas saasinājumi?
– Tās ir visas Latvijā atzīmētās svētku dienas: 
Jāņi, Ziemassvētki, Jaunais gads, kad uz galda, 
kā jau pieklājas, ir jāliek 12 ēdieni. Un arī cukura 
diabēta pacientam tie visi ir jānogaršo. Tad vēl 
klāt nāk dažāds alkohols: vīns, šampanietis, 
alus, liķieri, kokteiļi, Visi šie dzērieni ceļ cukura 
līmeni. Es jau daudzus gadus ar saviem pacien-
tiem pirms svētkiem pārrunāju, ko viņi var ēst, 
ko iedzert. Ir lietas, ko mēs varam viņiem reko-
mendēt, atļaut, lai viņi svētkos kopā ar ģimeni 
justos priecīgi.
Ir jārunā arī par pretēju problēmu. Ja cukura dia-
bēta pacients ir sācis jaunu dzīvi un pastiprināti 
nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, turklāt vēl 
lieto medikamentus, tas var novest pie ne mazāk 
bīstama stāvokļa – straujas cukura līmeņa paze-
mināšanās jeb hipoglikēmijas. Arī par to ģimenes 
ārstam ir jārunā ar saviem pacientiem. Uzsākt 
fiziskās aktivitātes ir ļoti laba apņemšanās, bet 
tādā gadījumā ir jāsamazina medikamentu devas. 
Manā praksē ir bijuši ļoti labi, pozitīvi piemēri, kad 
pacienti ar pareizu ēšanu un fiziskām aktivitātēm 
ir veselīgi nometuši svaru. Līdz ar to ir normali-
zējies arī cukura līmenis. Viņiem normāla cukura 
līmeņa noturēšanai pietiek ar pašām mazākajām 
medikamentu devām.
– Vai jūsu cukura diabēta pacientiem pārsvarā 
ir liekais svars?
– Lielākajai daļai ir. Taču mums pacientiem ir 
jāsniedz cerība un atbalsts, ka to ir iespējams mai-
nīt. Diabēta pacienta aprūpē tas ir ļoti svarīgi. Sva-
rīgs ir katrs mazais solītis, pozitīvais, ko pacients ir 
izdarījis. Es priecājos, ja pacients atnāk pie manis 
un saka: «Dakter, es sāku jaunu dzīvi. Vakar kar-
tupeļu vietā vakariņās ēdu salātus.»
– Vai pacienti labprāt stāsta par saviem 
panākumiem? 
– Jā. Un ārsta atbalsts, pacientu uzslavēšana ir 
priekšnoteikums, ka viņi arī turpmāk spers šos 
mazos solīšus.
Man kabinetā stāv svari, un cukura diabēta 
pacienti katras pieņemšanas laikā parasti jautā: 
«Dakterīt, es varu nosvērties?» Es atbildu: «Ir obli-
gāti jānosveras.» Tad mēs priecājamies par katru 
nomesto puskilogramu. Tā pacientam ir vislie-
lākā motivācija atnākt nākamreiz un saņemt 
labus vārdus, ka atkal svars ir samazinājies. Ar 
pacientu ir jārunā par pozitīvajām lietām, tas 
nedrīkst apnikt.

ACI PRET ACI

Diabēta pacientiem nepieciešams atbalsts
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Cukura diabēta 
pacientu aprūpē lielākās 
problēmas sagādā pašu 
pacientu nevēlēšanās 
mainīt viņu ēšanas 
paradumus. Mums 
ir tik daudz jārunā 
par vienu un to pašu, 
un dažkārt tas nedod 
nekādu rezultātu!

Līga Kozlovska: «Manā praksē ir bijuši ļoti labi, pozitīvi piemēri, kad pacienti ar pareizu 
ēšanu un fiziskām aktivitātēm ir veselīgi nometuši svaru. Līdz ar to ir normalizējies 
arī cukura līmenis.»
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Cukura diabēta gadījumā aizkuņģa dzie-
dzeris saražo pārāk maz vai pārāk daudz 
insulīna, kas audos nedarbojas tā, kā vaja-
dzētu. Gremošanas laikā ogļhidrāti pār-
vēršas par glikozi, kura ir šūnu enerģijas 
pamatavots. Glikozes nokļūšanai šūnās 
ir nepieciešams insulīns. Ja tā trūkst, 
glikoze, nespējot nokļūt šūnās, uzkrā-
jas asinīs. Palielinās holesterīna, triglice-
rīdu, reizēm arī urīnskābes daudzums, 
paaugstinās asinsspiediens. Tas viss ilg-
termiņā var izraisīt cukura diabēta kom-
plikācijas – asinsvadu, acu, nieru, kāju, 
ādas bojājumus, neiropātiju u.c. nopiet-
nas problēmas.

Kas būtu jāievēro cukura diabēta pacientiem, lai 
pēc iespējas ilgāk saglabātu savu veselību un līdz 
ar to arī dzīves kvalitāti – par to saruna ar Veselības 
centra 4 endokrinoloģi Inesi Strautiņu.

– Arvien vairāk cilvēku pasaulē slimo ar 
cukura diabētu. Lielākā daļa no viņiem – ar 
2. tipa cukura diabētu.
– Tā tiešām ir. Visbiežāk (90 % gadījumu) pacien-
tiem ir tieši 2. tipa cukura diabēts (CD). Tam rak-
sturīgs, ka aizkuņģa dziedzeris saražo vai nu pārāk 
daudz insulīna, vai arī tad, ja slimība noritējusi jau 
ilgāku laiku, insulīns tiek ražots pārāk maz. Atšķi-
rībā no 1. tipa, kad terapiju parasti uzreiz sāk ar 
insulīnu, 2. tipa CD ārstēšanas pamatā ir dzīves-
veida maiņa: svara mazināšana, fiziskas aktivitā-
tes, ēdienkartes maiņa. Tas viss jāievēro ikvienam 
CD pacientam, bet jo īpaši slimības sākumā.
Tā ir plaši izplatīta slimība visā pasaulē, turklāt 
saslimušo pacientu skaits strauji palielinās, proti, 
no 366 miljoniem šobrīd līdz prognozējamiem 
552 miljoniem 2030. gadā. Saslimstība ar CD 
palielinās arī Latvijā: ja 2009. gadā mūsu valstī 
bija reģistrēti vairāk nekā 67 tūkstoši pacientu, tad 
2015. gadā – jau vairāk nekā 86 tūkstoši.
– Saslimušo skaits tiešām ir graujoši liels. 
Ko cilvēki varētu darīt, lai pasargātu sevi no 
šīs slimības?
– Kā jau minēju, ir svarīgi uzturēt pēc iespējas nor-
mālāku ķermeņa svaru, pareizi ēst un būt fiziski 
aktīviem. Taču ir arī faktori, kurus izmainīt mēs 
nevaram – un tā ir ģenētika. Ja pirmās pakāpes 
radiniekiem ir 2. tipa CD, ir diezgan liela varbū-
tība, ka arī cilvēka dzīves laikā attīstīsies šī slimība. 
Tāpēc šiem cilvēkiem jo īpaši jācenšas ievērot 
manis minētos nosacījumus. Tikai tā slimības sāk-
šanos varēs attālināt vai saslimšanas gadījumā 
aizkavēt komplikāciju rašanos.
Ir maldīgi uzskatīt: ja cilvēks izvairīsies no cukura 
lietošanas uzturā, tādā veidā viņš varēs sevi pasar-
gāt no saslimšanas ar CD. Neviens nav saslimis ar 
CD tikai tāpēc, ka viņš ēd cukuru. Slimībai ir pil-
nīgi cits mehānisms.
Slimība tiešām ir ļoti nopietna. Ne velti to mēdz 
dēvēt par kluso slepkavu. Pirmos 5–7 gadus cil-
vēks var nemaz nenojaust, ka viņš saslimis ar CD, 
jo nekādas pazīmes par to neliecina. Tāpēc ļoti 
svarīga ir agrīnā diagnostika. Kad parādās pir-
mie slimības simptomi (slāpes, biežāka urinēšana, 
ēstgribas izmaiņas, izteikts svara pieaugums vai 
zudums), tā jau, visticamāk, būs koši uzplaukusi.
Bieži vien CD atklāj tikai tad, kad ir kāds nopietns 
sarežģījums – infarkts, insults, asinsvadu problē-
mas, redzes traucējumi. Statistika par komplikāciju 

biežumu, pirmo reizi nosakot diagnozi, ir grau-
joša. Taču labi ir tas, ka ne vien mediķu, bet arī 
pacientu zināšanas palielinās, mēs visi kļūstam 
gudrāki, un CD tagad tiek atklāts ātrāk.
– Ko nozīmē CD atklāt laikus? Tātad reizi gadā 
noteikti vajadzētu vērsties pie sava ģimenes 
ārsta no nodot analīzes, lai noteiktu cukura 
līmeni asinīs?
– Pie ģimenes ārsta regulāri vajadzētu aizstai-
gāt visiem, kas sasnieguši 40 gadu vecumu, īpaši 
tiem cilvēkiem, kuru pirmās pakāpes radiniekiem 
ir cukura diabēts. Agrāk savam cukura līmenim 
asinīs vajadzētu sākt sekot tiem, kuriem ir palie-
lināta ķermeņa masa (arī tukliem bērniem), tiem, 
kuru dzimšanas svars bijis virs 4 kg. Tāpat arī tām 
māmiņām, kas dzemdējušas bērnu ar pazeminātu 
ķermeņa svaru – ap 2 kg (es nerunāju par priekš-
laicīgi, bet gan par laikus dzimušiem bērniem, jo 
tas nozīmē, ka grūtniecības laikā bijuši kādi viel-
maiņas traucējumi) vai arī virs 4 kg – šīs sievietes 
ir riska grupā.
– Kā 2. tipa CD diagnoze maina cilvēka dzīvi? 
Kā sadzīvot ar šo hronisko slimību?
– Es domāju, ka viss ir mūsu galvā. Sadzīvot ar sli-
mību patiesībā nav tik grūti, tikai vajag saprast, 
kā to darīt. Cilvēkam jādomā par saviem ēšanas 
ieradumiem, vairāk jāpievērš uzmanība fiziskajām 
aktivitātēm un, protams, jālieto ārsta nozīmētās 
zāles. Ja CD pacients ir gados jauns, kurš nav pie-
radis lietot medikamentus, zināmā mērā ārsta 
parakstītās zāles var viņam radīt stresu. Varbūt arī 
cukura līmeņa paškontrole, jo ir jāspēj iedurt sev 
pirkstā un pašam pārbaudīt cukura līmeni asinīs.
– Kāpēc glikēmijas paškontrole pacientam ir 
tik svarīga?
– Tā tiešām ir ļoti svarīga. Ja mēs ārstējam dia-
bētu bez paškontroles, tā ir kā aklo vistiņu spē-
lēšana, kad kaut ko meklējam tumšā istabā un 
nevaram atrast. Patiesībā bez paškontroles labu 
ārstēšanas efektu nevar panākt, īpaši pacientiem 
ar insulīnterapiju.
– Kāpēc šos rādītājus ir svarīgi nodot ārstam?
– Tāpēc, ka tādā veidā kopā ar ārstu varēs izana-
lizēt kļūdas, neveiksmes: kāpēc cukura līmenis 
ir pārāk augsts vai, gluži otrādi, pārāk zems. Kas 
bijis nepareizi dzīvesveidā, ēdienkartē, fiziska-
jās aktivitātēs, vai pareizi lietoti medikamenti. 

Gribu uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir lietot medikamen-
tus tieši norādītajās devās, nevis pēc principa – 
man tagad cukura līmenis ir labs, tad jau es dzeršu 
mazāk zāļu. Pacients par zāļu dozēšanu nedrīk-
stētu izlemt bez ārsta ziņas, jo katram medika-
mentam ir savas terapeitiskās devas, kurās tas 
darbojas vislabāk un vispareizāk.
– Kāpēc dažādiem pacientiem var atšķirties 
glikētā hemoglobīna mērķa rādītāji?
– Tas ir atkarīgs gan no slimības ilguma, gan no 
pacienta vecuma, gan pavadošajām slimībām. 
Jaunākiem pacientiem ar īsāku slimības laiku un 
bez komplikācijām mērķis ir zem 6,5%. Savukārt 
gados vecākiem cilvēkiem un ar sarežģījumiem (ar 
dažādām asinsvadu slimībām, piemēram, galvas 
smadzeņu asinsvadu slimību vai koronāro sirds 
slimību), ar biežākām hipoglikēmijām šie mērķi ir 
augstāki – viņiem mēs cenšamies glikēto hemog-
lobīnu noturēt zem 8%.
– Kā šos rādītājus var dabūt vajadzīgajās 
robežās? 
– Ar medikamentiem. Tomēr pamatā ir vairākkārt 
pieminētā dzīvesveida maiņa.
– Ko būtu svarīgi ievērot, runājot par parei-
ziem ēšanas paradumiem? Daudzus, īpaši 
gados vecākus cilvēkus, kurus ārsts mudina 
ievērot veselīgu dzīvesveidu un diētu, var pār-
ņemt pamatots satraukums, jo viņiem taču 
nav tam ne līdzekļu, ne iespēju!
– CD pacientiem tiešām ir jāmaina ieradumi. Kāds 
ir pieradis ēst smalkmaizītes no rīta, pusdienās, 
vakarā vai milzīgu porciju ar ceptiem kartupeļiem, 
kas varbūt arī rada sāta sajūtu, bet nebūt nav tik 
veselīgi. CD pacientam ir derīgi visi veselīga uztura 
ieteikumi, ievērojot šķīvja principu. Pareizs ēdiena 
izvietojums uz šķīvja var palīdzēt apēst nepiecie-
šamo pārtikas daudzumu. Vajag iztēloties līniju 
šķīvja vidū, kas sadala to uz pusēm. Tad iedomā-
ties vēl vienu līniju, kas vienu pusi šķīvja sadala 
divās ceturtdaļās. Pārtikai uz šķīvja jābūt izvēlē-
tai šādi: uz ½ šķīvja daļas jāizvieto cieti nesaturoši 
dārzeņi, piemēram, tomāti, sēnes, paprika, sīpoli, 
gurķi, spināti, burkāni, lapu salāti, brokoļi, zaļās 
pupiņas un kāposti. Svarīgi, lai dārzeņi būtu pēc 
iespējas krāsaināki, Uz ¼ šķīvja daļas jāizvieto pār-
tika, kas uzskatāma par olbaltumvielu avotu, pie-
mēram, vistas gaļa bez ādas, liesa liellopu gaļa vai 

cūkgaļa, olas, tuncis, lasis, garneles un sojas siers. 
Uz atlikušās ¼ šķīvja daļas jāizvieto cieti saturoši 
produkti, piemēram, pilngraudu maize, ar šķiedr-
vielām bagāta putra, rīsi, makaroni, pupiņas, zirņi, 
kartupeļi un sausmaizītes ar zemu tauku saturu.
Ja pacientam ir CD, tas nenozīmē, ka viņam jāat-
sakās no iecienītās pārtikas. Viņš var ēst un bau-
dīt iemīļotos produktus, izveidojot sabalansētu 
uztura plānu kopā ar savu ārstu vai dietologu.
Varbūt vajadzētu samazināt gaļas patēriņu, neie-
kļaut to kā pamatproduktu vairumā ēdienreižu, 
nepanēt produktus olā un miltos, necept lielā 
tauku daudzumā. Tāpat jāsamazina sāls patēriņš, 
jāatsakās no trekna krējuma, majonēzes, eļļas lie-
tošanas lielos daudzumos. Saldumi, deserti un 
našķi ir samazināmi un izslēdzami no ēdienkartes.
– Vai tiešām kūciņu un saldējumu vairs nekad 
nevarēs nobaudīt?
– Varēs, bet saprāta robežās. Protams, ne katru 
dienu un varbūt pat ne katru nedēļu. Turklāt 
rūpnieciski ražota kūciņa ne vienmēr ir laba un 
vajadzīga. Varbūt ir vēlamāk kādu saldēdienu 
pagatavot pašiem, netērējot tik daudz cukura, 
taukvielu, kā tas ir veikalos un konditorejās nopēr-
kamajos našķos.
– Otrs svarīgs veselīga dzīvesveida faktors 
ir fiziskās aktivitātes. Kādas ir piemērotas 2. 
tipa CD pacientam?
– Der visas tās fiziskās aktivitātes, kas cilvēkam 
ir pieņemamas un sagādā prieku. Ja skriešana 
nesagādā prieku, nevajag to darīt. Ir jāsāk ar 
pastaigām – ar mērķi noiet 10 tūkstošus soļu 
katru dienu, un uz to ir jātiecas. Soļu skaitītāji ir 
pieejami – telefonā ieliekami kā aplikācija vai arī 
nopērkami atsevišķi.
Protams, ne katrs var noiet 10 tūkstošus soļu, īpaši 
gados vecāki cilvēki vai tie, kuriem ir kādas locī-
tavu problēmas. Var arī vingrot veselības grupās, 
apmeklēt ūdens aerobiku, peldēt, bet šīm fizis-
kām aktivitātēm ir jābūt regulārām.
Reizēm cilvēki mēdz teikt, ka viņi daudz kustas 
pa māju. Tās nav lielas fiziskās aktivitātes – stai-
gāšana pa māju, pa veikalu, pa darbu ar ātrumu 
līdz 3 km stundā ir samērā zema aktivitāte. Tāpat 
arī mājas uzkopšana, veļas gludināšana.
– Tagad ļoti populāra ir nūjošana.
– Tā tiešām ir laba lieta, jo tās laikā tiek noslo-
gotas gandrīz visas muskuļu grupas. Tā kā nūjo-
šanā tempu mēs varam izvēlēties katrs savu, es 
gribētu teikt, ka tā ir piemērota faktiski visām 
vecuma grupām.
– Ko ģimenes locekļi var darīt, lai palīdzētu 2. 
tipa CD pacientiem? Kas jāsaprot un jāapgūst 
tuvākajiem radiniekiem, draugiem?
– Es domāju, ka ģimenes locekļi var darīt ļoti 
daudz. Dzīvesveida maiņa kolektīvi ir vieglāk 
paveicama. Ja ģimenes locekļi atbalstīs un nāks 
ar pacientu nūjot, palīdzēs izmainīt ēdienkarti, 
sāks ēst veselīgi, tas nāks par labu visiem. Jebkurš 
ģimenes loceklis var ēst tāpat, kā to dara cilvēki 
ar CD. Tas nav nekas īpašs, nav nekas ļoti ierobe-
žojošs. Tie ir veselīga uztura pamatprincipi, kā 
būtu jāēd ikvienam.
Otra lieta, ko ģimenes locekļiem vajadzētu saprast, 
ka svētkos CD pacientam nebūtu uzmācīgi jāpie-
dāvā dažādi našķi un saldumi, bet var izvēlēties 
veselīgākas uzkodas, veselīgāku ēdienkarti.
– Ko jūs nobeigumā novēlētu saviem CD 
pacientiem? 
– Rūpējieties par sevi, neaizmirstiet par ārsta 
apmeklējumu un neesiet vieglprātīgi attiecībā 
uz savu veselību!

DIABĒTA SKOLA

Inese Strautiņa: «Ja ģimenes locekļi atbalstīs un nāks ar pacientu nūjot, palīdzēs izmai-
nīt ēdienkarti, sāks ēst veselīgi, tas nāks par labu visiem. Jebkurš ģimenes loceklis 
var ēst tāpat, kā to dara cilvēki ar CD. Tas nav nekas īpašs, nav nekas ļoti ierobežo-
jošs. Tie ir veselīga uztura pamatprincipi, kā būtu jāēd ikvienam.»

Pareiza ēdienkarte un fiziskās aktivitātes 
maina cukura diabēta izpausmes
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Cukura diabēts ir bieži sastopama hro-
niska vielmaiņas slimība. Pēc Slimību 
profilakses un kontroles centra datiem 
Latvijā šobrīd uzskaitē ir vairāk nekā 
85 tūkstoši pacientu, kuriem diagnosti-
cēta šī slimība. Cukura diabēts var radīt 
nopietnas komplikācijas – tas ir viens no 
galvenajiem akluma un nieru mazspē-
jas cēloņiem, turklāt var izraisīt asinsrites 
un vielmaiņas traucējumus audos, kas 
savukārt var novest pie gangrēnas un 
kāju amputācijas.

Lai pacienti ar cukura diabētu varētu dzīvot pēc 
iespējas pilnvērtīgāk un izvairīties no kompli-
kācijām, ko var radīt šī saslimšana, ir svarīgi, lai 
viņi būtu izglītoti un informēti par to, kas viņiem 
ikdienā jāievēro. Par to saruna ar Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Gaiļezers 4. nodaļas virsmāsu, Diabēta aprūpes 
māsu apvienības priekšsēdētāju Līgu Ārenti.

– 2. tipa cukura diabēts, kas sastopams 90% 
cukura diabēta pacientu, vismaz sākumā neliek 
par sevi īpaši manīt, jo tam nav izteiktu simptomu, 
tāpēc pacienti nereti to ignorē. Atšķirībā no 1. tipa, 
kura cēlonis ir absolūts insulīna deficīts, 2. tipa 
cukura diabēta pacientiem slimības sākumā insu-
līna ir pat par daudz, bet organisms nespēj to 
izmantot insulīna rezistences dēļ.
Bieži vien sākotnēji 2. tipa diabēta pacientam 
tukšā dūšā cukura līmenis ir normāls, bet tūlīt 
pēc ēšanas un ogļhidrātu uzņemšanas tas strauji 
paaugstinās. Slikti ir tas, ka pacientam it kā nav 
simptomu un viņš nekādu diskomfortu nejūt, bet 
paaugstinātais cukura līmenis pamazām bojā sva-
rīgus orgānus, piemēram, perifērās nervu šķied-
ras, kā arī sīkos un lielos asinsvadus. Ar laiku tas 
var radīt diabēta komplikācijas: nieru bojājumu, 
kā arī sirds asinsvadu slimības, kas var veicināt 
infarkta, insulta attīstību un pat nāves iestāšanos. 
Savukārt sakarā ar izmaiņām asinsvados (ateros-
klerozi) asinis var nepiekļūt pēdām un veidoties 
gangrēna, kad varbūt pat daļēji jāamputē kāja.
– Lai līdz šādām veselības problēmām neno-
nāktu, droši vien 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem tūlīt pēc diagnozes noteikšanas 
nepieciešama apmācība.
– Vispirms jau ikvienam būtu jāzina par slimību 
veicinošiem faktoriem. Viens no tiem ir iedzim-
tība. Nākamais – ārējās vides faktori – šajā gadī-
jumā cilvēka dzīvesveids, proti, ko un cik daudz 
viņš ēd, cik viņš ir fiziski aktīvs.
Zināmā mērā 2. tipa diabētu mēs varam nosaukt 
par «uzvedības slimību», jo ar dzīves stila maiņu 
var ļoti spēcīgi uzlabot veselības stāvokli un dažos 
gadījumos pat atbrīvoties no šīs saslimšanas. Bet, 
lai to panāktu, ir jāiegulda smags darbs.
Apmācība ir nepieciešama, lai pacients zinātu, kā 
viņam vajadzētu mainīt savu dzīves stilu, ko nozīmē 
pareizāk ēst. Bieži visu grauj nepareiza uztura para-
dumi. Cilvēkiem, ja vien viņi nestrādā fiziski smagu 
darbu, ir jāmaina ēšanas paradumi – uzturā jāsa-
mazina trekno un saldo produktu, bet jāpalielina 
šķiedrvielu patēriņš. Vairāk jāēd zaļumi, dārzeņi, 
lapu salāti. Arī ogas un augļi, vienīgi ar šiem pro-
duktiem jābūt uzmanīgiem, jo tajos ir arī cukurs.
Lai izmainītu savus ēšanas paradumus, cilvēkam vis-
pirms jāatrod motivācija. Proti, viņam ir jāizskaidro, 
kas varētu notikt, ja viņš turpinās dzīvot, kā līdz šim.

Pētījumos pierādīts, ka tieši dzīves stila maiņa vis-
labāk iespaido diabēta ārstēšanu.
Apmācības laikā pacientam tiek stāstīts par 
uzturu – kas ir olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, 
kādi ir to avoti.
– Noteikti arī par fizisko aktivitāšu nepiecie-
šamību. 
– Attiecībā uz fiziskām aktivitātēm katrs cilvēks 
jāvērtē individuāli. Nevar tikai pateikt: jums ir 
vairāk jākustas un jāpatērē uzņemtās kalorijas. 
Ir jāskatās, kāda ir konkrētā cilvēka komplekcija, 
kādas viņam vēl ir slimības. Varbūt pacientam ir 
locītavu problēmas un kustības rada vēl lielākas 
sāpes. Pats galvenais ir noskaidrot, ko cilvēkam 
patīk darīt, un palīdzēt viņam atrast fiziskās aktivi-
tātes, kuras viņam ir patīkamas. Mēs varam mācīt, 
stāstīt, cik vitāli svarīgas ir kustības, bet, ja viņam 
ieteikumi šķitīs apgrūtinoši un neies pie sirds, viņš 
kādu laiku tos izpildīs, bet ar vislielāko varbūtību 
visai drīz pārtrauks to darīt.
– Vai uztura plānošanas rekomendācijas 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem atšķiras no 
veselīga un sabalansēta uztura ieteikumiem 
jebkuram cilvēkam?
– Tās uztura rekomendācijas un principus, kurus 
mēs skaidrojam cukura diabēta pacientiem, būtu 
lietderīgi ievērot ikvienam, jo runa ir par veselīgu 
uzturu. Diabēta pacientam nav kaut kādu īpašu 
ierobežojumu, vienīgi viņam jāzina produkti, kuri 
satur ogļhidrātus. To patēriņš būtu jāierobežo. 
Citas rekomendācijas viņiem ir tādas pašas kā 
pārējiem: gan kaloriju samazināšana, gan šķiedr-
vielu palielināšana, gan piesātināto tauku iero-
bežošana u.c.
– Ja pacientam tiek noteikta 2. tipa cukura 
diabēta diagnoze, vai ārstējošais ārsts sūta 
pacientu uz apmācību?
– Būtībā tā tam vajadzētu būt. Apmācībā ir vis-
maz piecas strukturētas tēmas – katra apmēram 
stundu gara. Attīstītās valstīs ir īpašs personāls, 
kas ar to nodarbojas – tās ir diabēta apmācības 
māsas. Taču Latvijā šai ziņā situācija ir sarežģīta. 
Ārsts konstatē slimību, nozīmē medikamentus un 
pasaka: jums vajag veselīgi ēst un vairāk kustē-
ties. Ierobežotajā laikā, kas atvēlēts vizītei, ārstam 
parasti nekam vairāk laika neatliek. Viņš var iedot 

pacientam kādu mācību bukletu, kas parasti tiek 
vai nu izmests ārā, vai arī mājās krājās kaudzītē.
– Kur pacientam jāvēršas, lai pieteiktos apmā-
cībai, ja viņam tiek noteikta cukura diabēta 
diagnoze? 
– Nekur. Kā jau es teicu, mūsu valstī ar to ir prob-
lēmas. Par apmācību mēs cīnāmies jau gadiem. 
Arī ar pašreizējo veselības ministri mums bija ilgs-
tošas sarunas, bet variants par diabēta pacienta 
apmācības dienesta atjaunošanu no viņas puses 
tika noraidīts. Līdz ar to finansējums tam nav pie-
šķirts. Tātad cilvēkam nav kur iet. Viņš var meklēt 
nepieciešamo informāciju internetā, lasīt bukle-
tiņus vai vispār nedarīt neko, kā tas notiek dau-
dzos gadījumos.
Vēlreiz gribu uzsvērt, ka diabēts nesāp. Ja cilvē-
kam neizskaidro, kāpēc slikts ir ilgstoši augsts 
cukura līmenis, viņš var to nesaprast līdz brīdim, 
kad sāksies komplikācijas. Šādu pacientu ārstē-
šana valstij izmaksās ievērojami dārgāk. Daudz 
lētāka, cilvēcīgāka būtu pacienta izglītošana, lai 
viņš pēc iespējas ilgāk spētu saglabāt savu vese-
lības stāvokli un nekļūt par smagi slimu cilvēku, 
par kuru ārstēšanu ir ļoti dārgi jāmaksā.
– Kāda ir diabēta pacienta piederīgo loma 
apmācības procesā?
– Ģimenes iesaistīšanai ir absolūti izšķiroša loma. 
Diabēta pacientam apkārt ir dažādi kārdinājumi, 
bet viņš apzinās, ka daudz ko nedrīkst. Es gan 
teiktu savādāk – viņš nevis nedrīkst, bet viņam to 
nevajadzētu. Faktiski daudzi ikdienā lietoti pro-
dukti nav vajadzīgi arī pārējiem ģimenes locek-
ļiem. Cepumi, konfektes, čipsi un tamlīdzīgas 
lietas nedod labumu nevienam. Ne tam, kuram 
ir cukura diabēts, ne tam, kuram tā nav. Tādā situ-
ācijā diabēta pacients, kuram ir informācija un 
kurš zina, kādi ir veselīga uztura principi, varētu 
ģimenē būt kā labā vēstnesis. Ģimenei vajadzētu 
šajā procesā iesaistīties un lēnām pārņemt vese-
līgā uztura principus un paradumus, kurus ievēro 
diabēta pacients.
Ir labi, ja ģimene pacientu atbalsta, bet tā var radīt 
arī problēmas. Dažkārt ģimene kļūst par tādu kā 
diabēta «policistu», kas diabēta pacientu visu 
laiku kritizē, nosoda par to, ko viņš dara nepa-
reizi. Tāds ģimenes locekļu terors labumu nedod. 

Vēl jo vairāk, ja pārējie ģimenes locekļi ēd to, 
kas diabēta pacientam nav ieteicams. Kārdinā-
jumi, kas ir apkārt, ir diezgan spēcīgi, un tiem ir 
grūti pretoties.
Ģimenei ir jāiesaistās, bet nedrīkst pārspīlēt.
– Cik intensīvas fiziskās aktivitātes ir noderī-
gas diabēta pacientam?
– Tas ir ļoti individuāli. Katrā ziņā diabēts nav 
šķērslis sportam. Universālā rekomendācija ir 150 
minūtes jeb apmēram piecas dienas nedēļā pa 
pusstundai, kas patiesībā ir ļoti maz. Tas ir mini-
mums, ko vajadzētu izpildīt.
Fiziskās aktivitātes varētu būt jebkura apjoma, gal-
venais, lai tās ir reāli izpildāmas un sagādā prieku.
Kādas fiziskās aktivitātes izvēlēties un cik daudz 
tām atvēlēt laiku un spēku, atkarīgs no daudziem 
individuāliem faktoriem, piemēram, kāds ir cil-
vēka vecums, kāda ir viņa trenētība, kādas viņam 
ir blakusslimības. Vienam varbūt pusstundu gara 
pastaiga katru dienu jau ir daudz, bet citam tas 
nav nekas. Viņam vajag nūjot divas vai pat trīs 
reizes nedēļā vismaz pa pusotrai stundai. Ja nav 
veselības problēmu, tad nav arī ierobežojumu. 
Bet, ja cilvēkam ir grūti, tad ir svarīgi darīt vismaz 
kaut ko. Arī tad, ja ar diabētu sirgstošajam ir kādas 
blakusslimības, kopā ar speciālistu var visu izru-
nāt un izstrādāt programmu, ko var darīt, kaut 
vai sēžot uz dīvāna. Darīt kaut vai mazumiņu būs 
daudz labāk, nekā nedarīt neko.
– Minējāt pusstundu garas pastaigas.
– Jā, vajadzētu kaut vai staigāt. Pēc vadlīnijām 
fiziskajām aktivitātēm jābūt vidēji intensīvām. Tas 
nozīmē, ka cilvēks pie izvēlētās slodzes ir mazliet 
aizelsies. Tās laikā tu aizvien vari sarunāties, bet 
dziedāt gan ne, jo trūkst elpas. Tāpēc tai vaja-
dzētu būt nevis lēnai, bet gan mundrai pastaigai 
vai nūjošanai, lai nedaudz paātrinās elpošana.
– Cukura diabēta pacientiem ļoti svarīga ir 
personīgā higiēna.
– Higiēna ir ļoti svarīga ikvienam, bet jo īpaši dia-
bēta pacientam. Tad, kad cukura līmenis asinīs ir 
paaugstināts (diabēta pacientam tas visu laiku 
ir mazliet augstāks nekā veselam cilvēkam), šis 
cukurs «nozog» ūdeni, sausinot un atūdeņojot 
ādu. Diabēta pacientiem parasti ir sausāka āda, 
līdz ar to tā vieglāk var iekaist, uz pēdām ātrāk 
veidojas sēnīšu infekcija.
It īpaši higiēna jāievēro, lietojot dažus specifiskus 
medikamentus, kas ļauj glikozi zaudēt ar urīnu. To 
nedarot, var viegli attīstīties urīna izvadsistēmas 
gļotādas iekaisums. Ja lieto šos medikamentus, 
vēlams divas reizes dienā apmazgāties, turklāt tas 
jādara ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Medi-
kamentu darbības mehānisms ir tāds, ka cukurs, 
izvadoties caur nierēm, veido urīnizvadceļos saldu 
vidi, kurā patīk vairoties baktērijām. Ja ir sajūta, ka 
biežā apmazgāšanās sausina, ieteicams izmantot 
speciālos intīmās higiēnas līdzekļus.
– Ko jūs vēlētos piebilst sarunas nobeigumā?
– Mēs šobrīd dzīvojam tādā kā vainošanas 
laikā – mēs visur meklējam vainīgos. Vainīgi ir 
visi: valsts, deputāti, valdība, Veselības ministrija, 
ārsti... Mēs zinām, ka Latvijā veselības aprūpei ir 
ļoti mazs finansējums un tā knapi velk dzīvību. 
Tas nozīmē, ka slīcēju glābšana ir pašu slīcēju 
rokās. Tāpēc es iesaku: lai jums nebūtu jāsaska-
ras ar veselības aprūpes sistēmu un jāiet pie 
ārstiem (es nerunāju par profilaktiskajām pār-
baudēm – tās ir nepieciešamas katram), dariet 
visu iespējamo, lai saglabātu savu veselību un 
nedarītu savam organismam pāri. Ēdiet veselīgi! 
Esiet fiziski aktīvi!

DIABĒTA SKOLA

Svarīga cukura diabēta pacientu 
izglītošana un apmācība
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Līga Ārente: «Ja 
cilvēkam neiz-
skaidro, kāpēc 
slikts ir ilgstoši 
augsts cukura 
līmenis, viņš var 
to nesaprast 
līdz brīdim, kad 
sāksies kompli-
kācijas. Šādu 
pacientu ārstē-
šana valstij 
izmaksās ievē-
rojami dārgāk. 
Daudz lētāka, 
cilvēcīgāka 
būtu pacienta 
izglītošana.»
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KETA SELECKA

Cilvēks gadiem ilgi var nezināt, ka viņam 
ir cukura diabēts. Bieži vien šo slimību 
atklāj pavisam nejauši, kad pacients ir 
saslimis ar ko citu un ģimenes ārsts liek 
nodot asins analīzes. Mūsdienās cukura 
diabēta slimnieku kļūst arvien vairāk, 
to veicina mazkustīgais dzīvesveids un 
neveselīgie ēšanas paradumi.

Poliklīnikas Pulss 5 endokrinoloģe Inga Rezgale 
sarunā par 2. tipa cukura diabētu atgādina, ka šo 
hronisko slimību nevar izārstēt, taču var panākt, 
ka analīžu rezultāti ir tādi paši kā veselam cilvē-
kam. Tāpēc slimība ir jāārstē, lai novērstu vai 
vismaz attālinātu tās izraisītās smagās un neat-
griezeniskās komplikācijas.

– Kā 2. tipa cukura diabēts maina cilvēka 
dzīvi? Kā sadzīvot ar šo hronisko slimību?
– Ilgus gadus cukura diabēta pacientam nav 
nekādu īpašu sūdzību. Varbūt viņš ātrāk nogurst, 
ir mazāk spēka, vairāk nāk miegs. Bet kuram tad 
ar gadiem vai, nākot pavasarim, tā nav? Līdz ar 
to šiem simptomiem netiek pievērsta uzmanība. 
Bieži vien cukura diabētu atklāj acu ārsts, kad jau 
veidojas cukura diabēta izraisītas acu slimības vai 
aklums, vai arī ārsts slimnīcā, kad pacients tur 
nokļūst ar insultu vai infarktu. Izrādās, ka infarkts 
ir daudzus gadus neatklāta cukura diabēta dēļ.
Tipisks 2. tipa cukura diabēta slimnieks ir cilvēks 
gados, kuram ir liekais svars un kuram ģimenē 
kādam jau ir bijis cukura diabēts. Gēns, kas pāriet 
no vienas paaudzes otrā, nosaka iespēju saslimt 
ar cukura diabētu, taču to, vai cilvēks patiešām 
saslims, nosaka tas, kā cilvēks dzīvo. Tāpēc vis-
pirms pacientam būs jāmaina savs dzīvesveids – 
jāsāk vairāk kustēties un pareizi ēst.
Cukura diabētu nevar izārstēt, ar to var tikai 
sadzīvot. Tāpēc gandrīz visiem pacientiem visu 
mūžu un regulāri būs jālieto medikamenti – tab-
letes vai insulīns, ja tāds tiek izrakstīts. Pacientam 
arī jāiemācās injicēt insulīnu, taču mūsdienās tā 
nav problēma, jo ir īpaši injektori, kuriem ir tik īsa 
un smalka adatiņa, ka tās dūriens nav sāpīgāks 
par oda kodumu. Šiem pacientiem arī būs pienā-
kums katru dienu mērīt savu cukura līmeni asinīs.
– Kā jau jūs minējāt, viens no sekmīgas 
cukura diabēta terapijas nosacījumiem ir 
pareizs uzturs. Kāpēc 2. tipa cukura diabēta 
pacientam jāmaina ēšanas paradumi? Vai tie-
šām kūciņu un saldējumu vairs nekad neva-
rēs nobaudīt?
– Mūsdienās daudzi ēd stipri par daudz, turklāt 
lieto pārāk daudz saldumu, balto miltu izstrā-
dājumu, kā arī treknus un termiski apstrādā-
tus ēdienus.
Joprojām valda stereotips, ka liekais svars rodas 
tāpēc, ka ir cukura diabēts. Nē, tieši otrādi! 

Liekais svars veicina saslimšanu ar cukura dia-
bētu. Turklāt cukura diabēts nerodas no saldumu 
ēšanas. Saldumu ēšana veicina liekā svara raša-
nos, kas, kā jau minēju, palielina risku saslimt ar 
cukura diabētu.
Kaut arī saviem pacientiem iesaku pēc iespē-
jas atteikties no saldumu ēšanas, viņš tos drīkst 
baudīt. Pilnīga aizliegšana jau neko nedod, jo cil-
vēks nav robots. Izstāstu pacientam, cik daudz 
un bieži saldumus drīkstētu ēst. Svētku dienā 
droši vien viņam sanāks sagrēkot, bet tad nāka-
majā dienā lai izmēra cukura līmeni un ēd vairāk 
salātu, dzer ūdeni, pastaigā vai nopeld vairāk.
– Otrs svarīgs faktors ir fiziskās aktivitā-
tes. Kādas fiziskās aktivitātes ir piemērotas 
2. tipa cukura diabēta pacientam?
– Jebkuras fiziskās aktivitātes. Cukurs ir baud-
viela, kas ražo enerģiju. Cukurs nonāk asinīs, bet 
insulīns, ko saražo aizkuņģa dziedzeris, «atslēdz» 
šūnu, lai tajā iekšā tiktu cukura molekula, kas 
mūsu organismā ražo enerģiju. Jo vairāk strā-
dājam ar smadzenēm un muskuļiem, jo vairāk 
šī enerģija tērējas. Var iet, skriet, nūjot, strādāt 
dārzā, peldēt, braukt ar riteni utt.
Gados jaunākiem cilvēkiem iesaku pievērsties 
kādam no sporta spēļu veidiem, piemēram, bas-
ketbolam vai futbolam, jo tad viņam rodas arī 
pozitīvas emocijas. Mūsdienās liekā svara dēļ 
ar 2. tipa cukura diabētu slimo arī bērni un jau-
nieši. Kad es pirms 30 gadiem sāku strādāt, tas 
bija neiedomājami.
– Vai sportojot var pārcensties? Ar ko sākt?
– Jāsāk kustēties pakāpeniski, ņemot vērā savu 
vispārējo veselības stāvokli. Ja līdz šim pacients 
ir tikai sēdējis mājās pie televizora vai darbā pie 
datora un ikdienā brauc ar auto vai sabiedrisko 
transportu, tagad būtu labi izkāpt vismaz divas 
trīs pieturas pirms darba vai mājām un tālāk iet 
kājām vai noiet visu ceļu no darba uz mājām 
un atpakaļ.
Viss atkarīgs no pacienta pašsajūtas un vēlmēm. 
Ja viņam ir bail no ūdens, nav obligāti jāiet uz 
baseinu peldēt, var taču nūjot! Galvenais ir dar-
boties un kaut ko darīt lietas labā!

Jāņem vērā arī pacienta blakussaslimšanas, taču 
pakāpeniski viss ir pielāgojams. Ja pacients ir 
pēc kājas amputācijas, var vingrināt ķermeņa 
augšējo daļu, cilājot hanteles.
– Nākamais terapijas stūrakmens ir medika-
mentu lietošana. Kas ietekmē medikamentu 
izvēli konkrētam pacientam? Kāpēc visiem 
neder viena tablete?
– Ārsts nosaka, kādus medikamentus lietot, 
ņemot vērā vairākus faktorus. Vispirms skatās, 
cik augsts cukura līmenis ir slimniekam, kad 
viņš pirmo reizi atnāk uz konsultāciju, vai un 
kādas ir viņa blakussaslimšanas, kādus medi-
kamentus viņš lieto, vai ir pārslimojis infarktu 
utt. Ārsts ņem vērā arī pacienta vispārējo vese-
lības stāvokli, piemēram, pārbauda aknu un 
nieru veselību, jo katra tablete iziet caur nieru 
ceļiem vai caur aknām un žultsceļiem. Jāņem 
vērā arī tas, vai un cik liels pacientam ir liekais 
svars. Tagad medikamentu klāsts ir ļoti plašs, 
un ikvienam pacientam cenšamies piemek-
lēt atbilstošāko.
– Kāds ir ieguvums, ja pacients ievēro ārsta 
norādījumus un lieto medikamentus parei-
zās devās un regulāri?
– Cukura diabēta ārstēšanas pašmērķis nav 
tikai samazināt cukura līmeni asinīs. Ar izraks-
tītajiem medikamentiem tiek ārstēts pacients 
kopumā, viss organisms. Rezultātā tiek aptu-
rēta cukura graujošā iedarbība uz organismu 
un ir iespējams izvairīties no nopietnām šīs 
slimības izraisītām komplikācijām – akluma, 
kāju amputācijas, infarkta, insulta, nieru maz-
spējas utt.
– Kas sagaida 2. tipa cukura diabēta pacientu, 
ja asinīs ilgstoši ir paaugstināts cukura 
līmenis? 
– Liekais cukurs asinīs palēnām un klusiņām dara 
savus sliktos darbus, piemēram, bojā sīkos asins-
vadus pēdās un kā ar asu žileti «griež nost nervu 
galus», līdz ar to rodas neiropātija, kas var būt 
par iemeslu kāju gangrēnai. Rodas vēl citas sīko 
asinsvadu problēmas – nieru mazspēja, dažādas 
acu slimības, kas galu galā izraisa aklumu u. c. 

Paaugstinātais cukura līmenis asinīs izraisa arī 
lielo asinsvadu problēmas, piemēram, infarktu 
un insultu.
Cukura diabēts izraisa komplikācijas, kuras ir 
ļoti smagas un kuras izpaužas negaidīti, kad 
vairs neko nevar mainīt. Tāpēc savus pacientus 
mudinu reizi gadā aiziet pie acu ārsta. Kaut arī 
pacients apgalvo, ka jūtas labi un nekas viņam 
netraucē, acu ārsts paskatās, vai acs dibenā nav 
radušās izmaiņas un vai nav nepieciešama, pie-
mēram, lāzera koagulācija. Tas neuzlabos redzi, 
bet novērsīs aklumu.
Cukura diabēts savā būtībā ir progresējoša un 
neatgriezeniska slimība, kas turpina progre-
sēt, neskatoties uz ārstēšanu. Diabētu konstatē 
tad, kad ir izmainīta insulīna sekrēcija, kad aiz-
kuņģa dziedzerī ir saglabājies tikai kādi 50% beta 
šūniņu, kas ražo insulīnu. Ātrāk nevar konstatēt. 
Un tad mēs sākam ārstēt, bet beta šūnas tāpat 
turpina iet bojā.
– Ko ģimenes locekļi var darīt, lai palīdzētu 
2. tipa cukura diabēta pacientiem? Kas jāsap-
rot un jāapgūst tuvākajiem radiniekiem, 
draugiem?
– Protams, ir lieliski, ja radinieki un draugi 
pacientu atbalsta! Ir labi, ja visi kopā iet pastai-
gāties vai nūjot un maina ēšanas paradumus. 
Vienam pašam veikt lielas izmaiņas dzīvesveidā ir 
ļoti grūti, ja pārējie ģimenes locekļi grib turpināt 
ēst taukos ceptas kotletes un fritētus kartupeļus. 
Īpaši grūti ir pacientēm, kuras ģimenē gatavo 
ēst. Ja vīrs grib, lai viņa gandrīz katru dienu cep 
saldo plātsmaizi, tad viņai ir gandrīz neiespējami 
atturēties un to kopā ar vīru neēst.
– Ko jūs novēlat saviem cukura diabēta 
pacientiem? 
– Katram pašam būt maksimāli aktīvam un iesais-
tīties savā ārstēšanā! Ārsts var tikai iemācīt un 
paskaidrot, bet tas, vai un cik lielā mērā pacients 
to ievēros, t. i., pildīs ieteikumus, un tas, vai un cik 
labs būs terapijas rezultāts, atkarīgs no pacienta 
un tikai no paša pacienta. Un priecājieties par 
jebkuru, kaut vismazāko sasniegumu, piemēram, 
katru zaudēto liekā svara kilogramu!

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Nezaudēt acis 
un kājas cukura 
diabēta dēļ
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

EVITA HOFMANE

Sirds un asinsvadu slimību profilakses un 
ārstēšanas jomā nav nevienas zinātniski 
tik labi pamatotas zāļu grupas kā statīni. 
Statīni pazemina holesterīna līmeni asi-
nīs un aizkavē holesterīna veidošanos 
organismā, palīdzot gan saglabāt vese-
lību, gan arī tajā dzīves posmā, kad tā 
jau pasliktinājusies.

Cukura diabēta pacientiem ir ievērojami paaug-
stināts risks saslimt ar kardiovaskulārām sli-
mībām. Ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas kardiologu Andri Skridi runājam par 
iespējām samazināt šo risku gan ar dzīvesveida, 
gan medikamentu palīdzību un saglabāt sirds 
asinsvadu veselību.

– Latvijā galvenais cilvēku mirstības cēlonis 
ir sirds un asinsvadu slimības. Kādēļ šī ten-
dence nemainās?
– Tas ir ļoti labs jautājums, un atbilde īstenībā 
ir vienkārša – netiek domāts par profilaksi. 
Senajiem ķīniešiem bija tāds teiciens, ka labā-
kie ārsti slimības novērš, viduvējie ārstē pirms 
ārēju izpausmju rašanās, bet sliktākie ārstē jau 
pilnībā uzplaukušas slimības. Slimību rašanās ir 
jānovērš, bet par to netiek domāts pietiekami 
daudz. Ir divas galvenās slimības, kas veicina mirs-
tību no sirds un asinsvadu slimībām. Tā ir arte-
riālā hipertensija (paaugstināts asinsspiediens) 
un ateroskleroze (asinsvadu aizkaļķošanās). Abu 
slimību attīstība ir diezgan viegli aizkavējama vai 
novēršama, ja laikus sāk ārstēt, bet mēs to nesā-
kam primārās aprūpes līmenī. Mēs labi varam 
«saremontēt» akūtu infarktu, kad tas jau ir noti-
cis, un izglābt pacientu, bet zāles primārajā līmenī 
netiek sāktas lietot laikus. Būtu jāsāk ar veselīgu 
pārtiku. Piemēram, ārpus Rīgas, iebraucot jeb-
kurā kafejnīcā, visi salāti, kas tiek piedāvāti, ir ar 
majonēzi, un gaļa ir cepta panējumā. Majonēze 
un panējums ir jāaizmirst.
Netiek domāts par profilaksi, un bieži vien 
pacientiem netiek aprēķināts kardiovaskulārais 
risks. Tas būtu jādara ģimenes ārstiem.Tiklīdz mēs 
uzzinām par kardiovaskulāro risku, mēs varam 
nozīmēt medikamentus.
Iedzīvotāju izglītošana vairāk notiek kampaņ-
veidīgi. Veselīga dzīvesveida mācīšana nesākas 
skolā, un valsts to nevirza.
Situācija ir nedaudz uzlabojusies, bet mēs jopro-
jām esam ļoti augsta kardiovaskulārā riska valsts. 
Piemēram, Igaunija un Lietuva nav ļoti augsta 
riska valstu skaitā, tikai vienkārši augsta riska 
grupā. Slimību profilakses jomā ir soli priekšā.
– Kāpēc kaimiņvalstu iedzīvotāji ir apzinīgāki?
– Tāpēc, ka šajās valstīs domā par profilaksi un 
saprot, ka dzīvildzi un slimību rašanos ietekmē 
dzīvesveids un pareiza, savlaicīga medika-
mentu lietošana.
Laikus uzsākta medikamentozā terapija – tā ir 
primārā profilakse. Latvijā daļa cilvēku baidās no 
medikamentiem, viņi domā, ka zāles nodarīs kai-
tējumu aknām un nierēm, bet patiesībā tās tikai 
uzlabos aknu un nieru darbību. Neviens medika-
ments, ja tā lietošana ir pamatota, cilvēku nepa-
dara slimāku, bet tieši pretēji – var glābt dzīvību. 
Latvijā cilvēki netic zinātnei, bet tic astroloģijai, 
homeopātijai un dziedniekiem, ir māņticīgi. Tic 
neefektīvām metodēm, bet pamazām šī domā-
šana mainās.
– Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs 
veicina aterosklerozes attīstību. Kāda ir 

holesterīna norma un kāpēc ir svarīgi to turēt 
normas robežās?
– Normas ir dažādas. Nevajag koncentrēties tikai 
uz holesterīnu, jo vienam cilvēkam ar kopējo 
holesterīnu 4 mmol/l jau būs jālieto statīni, bet 
otram ar 5 mmol/l vēl ne. Svarīgākais ir apzināties 
savu kardiovaskulāro risku, kas ietver arī holes-
terīna līmeni. Jāpievērš uzmanība risku kopu-
mam, kas pavēsta, kad būs jālieto medikamenti. 
Viens pats holesterīna rādījums šo informāciju 
nesniedz, izņemot gadījumus, kad zema blīvuma 
holesterīns ir virs 4,9 mmol/l.Tad pietiek ar šo 
vienu faktoru, un obligāti ir jālieto medikamenti. 
Pārējos gadījumos, ja tā ir primārā profilakse, ir 
jārēķina kopfaktors. Normāls holesterīna līmenis 
veselam cilvēkam ir 5,5 mmol/l.
–Ja kopējais holesterīns ir normas robe-
žās, bet ir paaugstināts zema blīvuma jeb 
sliktā holesterīna līmenis, kas ir jādara tādā 
gadījumā? 
– Arī šajā gadījumā pacienti ir jāiedala divās 
grupās. Pacientiem, kuriem jau ir atklāta kāda 
slimība (ateroskleroze, cukura diabēts, arte-
riālā hipertensija), noteikti ir jālieto medika-
menti. Tiem pacientiem kuriem šo slimību nav, 
ir jāizrēķina kardiovaskulārais risks, un tikai tad 

mēs nozīmējam medikamentus. Mēs nevaram 
sniegt atbildi, balstoties tikai uz holesterīna 
rādījumu. Mums ir jāzina pacienta kardiovasku-
lārais risks. Tas var būt zems, vidējs, augsts un 
ļoti augsts.Faktiski visiem augsta un ļoti augsta 
riska pacientiem ir jālieto statīni neatkarīgi no tā, 
kāds ir holesterīna rādītājs. Pacientiem, kuriem 
ir vidējs risks, ārsts izvērtē medikamentu lietoša-
nas nepieciešamību.
– Varbūt pietiktu arī ar dzīvesveida maiņu?
– Dzīvesveidam ir milzīga loma. Viss sākas ar to, 
ko mēs bērnībā ēdam un kādi veidojas ēšanas 
ieradumi. Kādas taukvielas mēs lietojam. Vai lie-
tojam transtaukskābes, kas izmaina asinsvadus, 
vai lietojam olīveļļu un sviestu. Sviestu samērī-
gos daudzumos cilvēks var ēst droši, arī gaļa ir 
jāēd. Jāatceras, ka uzturam ir jābūt sabalansē-
tam. Ogļhidrātiem, taukiem, olbaltumvielām – 
tam visam ir jābūt uzturā, bet normas robežās. 
Jāsaprot, kāda ir uztura piramīda. Ja visam ēdie-
nam liks klāt majonēzi, tad nav ko brīnīties, ka 
50 gadu vecumā būs infarkts. Cilvēki attapsies 
tikai tad un būs pārsteigti: «Kā tad tā? Es taču 
biju vesels!» Nebija.
– Kāda nozīme organismā ir augsta blīvuma 
jeb labajam holesterīnam?

– Labais holesterīns darbojas pretēji zema blī-
vuma jeb sliktajam hoelsterīnam.Tas darbojas 
pret asinsvadu aizkaļķošanos.
– Cik liels kardiovaskulārais riska faktors ir 
cukura diabēts?
– Cukura diabēts (CD) ir milzīgs kardiovaskulāro 
slimību riska faktors. Ir divas pacientu grupas. 
Vienā pacientiem jau ir attīstījies viena orgāna 
bojājums, piemēram, sirds kreisā kambara 
hipertrofija, proteinūrija, mikroalbuminūrija.Tie 
ir ļoti augsta riska pacienti, un viņiem obligāti 
jālieto statīni.
Otrās grupas pacientiem nav citu orgānu bojā-
jumu, bet ir augsts kardiovaskulārais risks. Arī 
viņiem ir jālieto statīni. Par to, no cik gadu vecuma 
tas darāms, ārsts lemj katrā gadījumā individuāli. 
Vidēji tas var būt 35–40 gadu vecumā.
– Kāpēc cukura diabēta pacientam jālieto 
statīni? 
– Jālieto tāpēc, lai nebūtu stenokardijas, infarkta, 
neattīstītos slodzes stenokardija, miokarda išē-
mija, kāju gangrēna, insults un nepiemeklētu 
pēkšņa nāve.
– Cik ātri pēc terapijas uzsākšanas tiek pār-
baudīts, kā medikamenti iedarbojas?
– Pēc tam, kad statīni lietoti vienu mēnesi, ir 
jāpārbauda, kā tie ietekmē holesterīna līmeni, 
vajag pārbaudīt arī ALAT un ASAT enzīmus (šīs 
analīzes ļauj novērtēt aknu funkciju), lai redzētu, 
vai statīnu lietošana neizraisa kādas citas problē-
mas. Ja terapija nav efektīva, jādomā, vai palieli-
nāt devu. Devai jābūt optimālai. Varbūt statīniem 
jāpievieno medikaments, kas kavē uzsūkšanos 
zarnās. Ja netiek sasniegts vēlamais rezultāts, 
kardiologs nozīmē citu terapiju.
– Ir daudz dzirdēts, ka pacienti nevēlas lie-
tot holesterīna līmeni pazeminošas zāles vai, 
neilgu laiku lietojuši, pārstāj tās dzert. Ko jūs 
parasti tādos gadījumos iesakāt?
– Mūsdienās nevienu nav jāmēģina pierunāt 
lietot zāles. Ir jāsaprot, ka ārsts ir atbildīgs par 
pareizu medikamentu izrakstīšanu, bet tajā 
brīdī, kad terapija ir nozīmēta, pacients pats 
kļūst atbildīgs par zāļu pareizu lietošanu. Ja viņš 
izvēlas zāles nelietot, viņu var piemeklēt mio-
karda infarkts, insults vai pēkšņa nāve. Regulāra 
un pareiza zāļu lietošana ir pacienta atbildība.
– Varbūt viņi, baidoties no blakusefektiem, 
domā, ka medikamentu nelietošana ir mazā-
kais ļaunums?
– Nav tāda mazākā ļaunuma. Neviens cits medi-
kaments, ja salīdzina ar statīniem, nav sevi tik labi 
apliecinājis. Drīzāk tie bezrecepšu medikamenti, 
ko reklamē, ir kaitīgāki. Mēs savā praksē biežāk 
redzam, ka tie izraisa aknu bojājumus.
– Kāda ir kardiovaskulāro slimību profilakse 
cukura diabēta pacientiem?
– Pareizs dzīvesveids un medikamentu lietošana. 
CD pacientiem ļoti svarīga ir ACE inhibitoru lieto-
šana jau profilaktiski, lai mazinātu nieru bojājumu 
attīstības risku. Profilaktiski jālieto statīni un ACE 
inhibitori, jāsporto, jāizvairās no stresa, labi jāizgu-
ļas. Jāievēro visi šie priekšnoteikumi. Ja jūs slimojat 
ar cukura diabētu, noteikti jautājat savam ārstam, 
lai jums izraksta ACE inhibitorus un statīnus neatka-
rīgi no jūsu asinsspiediena vai holesterīna līmeņa.
– Cik reāli mūsu dzīvē ir izvairīties no stresa? 
To ārsti bieži iesaka teju ikvienas kaites 
gadījumā. 
– Es domāju, ka tas ir reāli. Vajag nodarboties 
ar fiziskām aktivitātēm, sarežģītos gadījumos 
jālieto antidepresanti, jāapmeklē psihoterapeits. 
Vajadzības gadījumā ir jāizmanto visas iespēja-
mās metodes.

Statīni cukura diabēta pacientiem

Andris Skride: « Cukura diabēts ir milzīgs kardiovaskulāro slimību riska faktors. Cukura 
diabēta pacientiem ir jālieto statīni, lai nebūtu stenokardijas, infarkta, neattīstītos 
slodzes stenokardija, miokarda išēmija, kāju gangrēna, insults un nepiemeklētu 
pēkšņa nāve.»
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DR. IEVA TONNE,
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Lielākajai daļai cilvēku 2. tipa cukura 
diabēta diagnoze līdzinās spriedumam, 
jo būs jādara tas, ko negribas: jāatsa-
kās no garšīgās liellopu gaļas saldā krē-
juma mērcītē un svaigi ceptās bulciņas 
par labu veselīgiem produktiem, turklāt 
jāuzsāk kādas fiziskās aktivitātes. Šie 
vārdi no ārsta mutes skan viegli, taču, 
kad pacients tos vēlas sākt īstenot un 
apdomā, ko tiešām viņš būtu gatavs mai-
nīt, ne viss izrādās tik viegli.

Šajā grūtajā uzdevumā labi palīgi var būt jaunie 
2. tipa cukura diabēta ārstēšanai domātie medi-
kamenti. Starp tiem zāļu grupa GLP-1 receptoru 
agonisti, jo viens no medikamenta darbības 
mehānismiem palīdz mazināt apetīti.

Vielmaiņas procesu nozīme
Vesela cilvēka organismā glikozes vielmaiņu 
galvenokārt regulē divi aizkuņģa dziedzera hor-
moni – insulīns un glikagons.

 z Insulīns izdalās uzreiz pēc maltītes, glikozes 
līmenim asinīs pieaugot, un nodrošina glikozes 
iekļūšanu un izmantošanu šūnā, kā arī enerģi-
jas rezervju veidošanu aknās. Tādējādi insulīns 
samazina glikozes līmeni asinīs;
 zGlikagons savukārt nodrošina glikozes līmeņa 
paaugstināšanos un stabilitāti starp ēdienrei-
zēm un naktīs, veicinot glikozes veidošanos 
aknās no olbaltumvielām un taukiem. Tieši 
pateicoties glikagona darbībai, mēs varam 
neēst ogļhidrātus vairākas dienas, un glikozes 
līmenis joprojām būs stabils.
Daudzu gadu laikā neveselīgi uztura paradumi, 

mazkustība, hronisks miega bads un pastāvīgas 
stresa situācijas izmaina vielmaiņu. No taukiem, 
kas uzkrājušies ap vēderu, izdalās brīvās taukskā-
bes. Daba paredzējusi, ka tās izmantos muskuļi, lai 
nodrošinātu kustības, bet fizisko aktivitāšu gan-
drīz nav. Ja šo vēdera tauku ir vairāk, tajos parā-
dās arī iekaisuma šūnas. Galu galā iekaisums un 
taukskābes ir tās, kas neļauj insulīnam veikt savu 
darbu. To var salīdzināt ar nospiestu elektrības slē-
dzi, bet gaismas nav. Sākumā organisms to mēģina 
kompensēt ar lielu insulīna daudzuma produkciju 
aizkuņģa dziedzerī, kas glikozes līmeni pazemina. 
Tomēr pienāk brīdis, kad arī lielāks insulīna līmenis 
vairs nevar nodrošināt normālu ogļhidrātu viel-
maiņu. Turklāt insulīns ietekmē ne tikai ogļhidrātus! 
Insulīns neļauj sašķelties taukiem, lai no tiem iegūtu 
enerģiju organisma funkcionēšanai, respektīvi, 
insulīna rezistence veicina liekā svara veidošanos.

Kā darbojas šīs grupas 
medikamenti?
Daba paredzējusi mehānismu efektīvai apetītes 
un cukura vielmaiņas regulācijai. Katru reizi, kad 
kaut ko apēdam, no speciālām šūniņām tievo 
zarnu beigās un resno zarnu sākumā izdalās hor-
mons GLP-1 (glikagonam līdzīgais peptīds-1), kura 
izdalīšanos stimulē ēdiens, tam nonākot zarnu 
traktā. Tātad šāda viela izstrādājas ikvienam cil-
vēkam, un tās darbības mehānismus esam iemā-
cījušies izmantot diabēta terapijā. Kādēļ?

Kā jau minēju, hormons GLP-1 izstrādājas 
visiem cilvēkiem zarnās pēc ēšanas, un tam ir pavi-
sam noteiktas funkcijas. Lai jūs saprastu, iedomā-
jieties bruņinieku:

 zBruņiniekam ir šķēps. Simboliskā šķēpa funk-
cija ir hormonam insulīnam. Kad mēs kaut ko 

apēdam, piemēram, pankūkas ar zemeņu ievā-
rījumu, lielāko daļu insulīna sekrēcijas pieau-
guma apēsto ogļhidrātu izmantošanai stimulē 
tieši GLP-1. Tad insulīns atver šūnas vārtus gli-
kozei, nodrošina glikozes izmantošanu ener-
ģijas ieguvei un kā kārtīgs saimnieks veido arī 
rezerves ogļhidrātu – glikogēnu.
 zBruņinieks tādēļ ir bruņinieks, ka tam ir arī bru-
ņas un vairogs. Veselam cilvēkam tukšā dūšā 
glikozes līmenis ilgstoši saglabājas normāls, pat 
neko neēdot vairākas dienas. To nodrošina hor-
mons glikagons, kas tāpat kā insulīns izstrā-
dājas aizkuņģa dziedzerī. Glikagons dodas ar 
asinīm uz aknām un liek tām veidot glikozi no 
citiem savienojumiem – olbaltumiem un tau-
kiem. Tad, kad paēdam, glikozi veidot no jauna 
vairs nevajag, un cilvēka organismā jānovērš 
glikagona darbība aknās. Jā, jau nopratāt, tieši 
GLP-1 nomāc glikagona sekrēciju.
 zRomantiskos bruņinieku stāstos bruņiniekam ir 
ziņnesis – balodis. Mūsu stāstā GLP-1, kas izstrā-
dājas pēc maltītes un proporcionāli apēstajām 
uzturvielām, arī pilda ziņneša lomu un dodas 
uz smadzeņu sāta centriem. Labākais ir tas, ka 
ēst negribas vēl diezgan ilgi!
 zBruņiniekiem parasti nebija staltu zirgu, patie-
sībā tie bija spēcīgi, izturīgi, bet ne ātri. Kā to 
salīdzināt ar GLP-1? Lūdzu! GLP-1 palēnina 
kuņģa tukšošanās ātrumu, līdz ar to cilvēka 
apēstais uzsūcas lēnāk un tā vēl vienā veidā 
rada sāta sajūtu. Tomēr tas var radīt arī nepa-
tīkamu pilnuma sajūtu.

Kā GLP-1 receptoru agonisti 
varētu palīdzēt pacientiem 
ar 2. tipa cukura diabētu?
2. tipa cukura diabēta pacientiem iepriekš minēto 
hormonu izdalīšanās raksturs ir izmainīts: insulīna 
izdale sākotnēji ir nedaudz aizkavēta, taču kādu 
laiku pēc maltītes insulīns asinīs izdalās pārmē-
rīgi, kas papildus veicina apetīti. Savukārt glika-
gons veidojas par daudz, kaut gan tā nevajadzētu 

būt – glikozes līmenis asinīs ir augsts, un ēdien-
reize to tikai palielina. Zinātnieki pierādījuši, ka 
vainīgs ir tieši nepietiekamais GLP-1 efekts; dia-
bēta pacientu organismā pret to veidojas rezis-
tence jeb nejūtība, līdzīgi kā tas ir ar insulīnu.

Uzsākot terapiju ar GLP-1 receptoru ago-
nistu, insulīna izdalīšanās, palielinoties glikozes 
līmenim asinīs, tiek laikus stimulēta, tāpat tiek 
nomākta glikagona izdalīšanās. Papildus GLP-1 
samazina gremošanas sulu izdalīšanos un palē-
nina ēdiena pārvietošanos no kuņģa uz tievajām 
zarnām, palēninot barības vielu uzsūkšanos no 
gremošanas trakta. GLP-1 ietekmē arī smadzeņu 
ēstgribas regulācijas centru, veicinot ātrāku sāta 
sajūtas iestāšanos, tā ļaujot samazināt apēstā 
ēdiena daudzumu.

Kuriem pacientiem piemēroti 
GLP-1 receptoru agonisti?
Medikaments paredzēts 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem, kuriem insulīna izdale aizkuņģa dzie-
dzerī ir saglabāta un kuriem ļoti svarīgi ir sama-
zināt svaru. Latvijā GLP-1 agonisti tiek daļēji 
kompensēti pacientiem, kuri jau lietojuši pirmās 
izvēles antidiabētiskos medikamentus, taču nesa-
sniedz mērķa glikēmiju vai tos lietot nevar, un ķer-
meņa masas indekss (ĶMI) ir lielāks par >35 kg/m2.

Vispirms jau medikaments efektīvi palīdz kon-
trolēt glikozes līmeni asinīs: veiktie pētījumi lie-
cina, ka, lietojot šos medikamentus, pacientiem 
izdevies samazināt glikēto hemoglobīnu (HbA1c) 
pat par 1.8%. Turklāt tas notiek vienlaikus ar sta-
bilu svara samazināšanos, jo medikamenta dar-
bība nodrošina apetītes mazināšanos un ātrāku 
sāta sajūtas iestāšanos. Redzot pirmos rezultātus, 
pacientu motivācija padarīt savus uztura para-
dumus veselīgākus pieaug. Atbrīvojoties no lie-
kajiem kilogramiem, kļūst vieglāk un patīkamāk 
veikt fiziskās aktivitātes, kas kļūst par ikdienas 
ieradumu un palīdz turpināt veselīgos ieradu-
mus. Nozīmīgs svara zudums ļoti pozitīvi ietekmē 
turpmāko cukura diabēta gaitu, attālinot insulīna 

preparātu lietošanu un varbūt pat ļauj mazināt 
esošo terapiju. Turklāt medikaments mazina insu-
līna rezistenci, labvēlīgi ietekmējot arī holeste-
rīna vielmaiņu.

Būtiski pieminēt, ka medikaments neizraisa 
hipoglikēmijas, jo insulīna sekrēcija tiek stimulēta 
tikai pie noteikta cukura līmeņa asinīs, tādēļ medi-
kamentu var lietot pacienti ar sirds un asinsvadu 
sistēmas slimībām vai autovadītāji.

Daļai šo grupu medikamentu jau beigušies 
pētījumi par ietekmi uz sirds asinsvadu slimī-
bām. Uzkrātie dati apliecina drošumu un, iespē-
jams, pat ieguvumus, samazinot mirstību no sirds 
asinsvadu slimībām.

Kā medikaments jālieto?
Līdzīgi kā insulīns GLP-1 receptoru agonisti ir tā 
dēvētie peptīdhormoni. Tas nozīmē, ka to struk-
tūru veido aminoskābes, līdzīgi kā olas baltumu 
vai karbonādi. Kas ar to notiek kuņģī? Tieši tādēļ 
GLP-1 receptoru agonisti ir jāinjicē zemādā. 
Injekcija ir tikpat nesāpīga, turklāt jāveic retāk 
nekā insulīns.

Visi medikamenti ir pildīti injekciju pilnšļircē un 
paredzēti injekcijām zemādā, vēdera priekšējā 
sienā, līdzīgi kā insulīns. Daļa šīs grupas medi-
kamentu lietojami vienu reizi dienā. Ja lietojam 
ilgstošas darbības formu, tad injekcija jāveic vienu 
reizi nedēļā. Uzsākot terapiju, lieto pusi no tera-
peitiskās devas, novērtējot panesamību un iespē-
jamās blakusparādības. Pilnu devu var uzsākt 
lietot pēc 1–2 nedēļām.

Kādi ir lietošanas ierobežojumi 
un blakusefekti?
Uzsākot medikamenta lietošanu, biežākās blakus-
parādības ir slikta dūša, vemšana, var būt šķidra 
vēdera izeja, vājums, nespēks, taču šīs blaknes 
saistītas tieši ar medikamenta darbību uz kuņģa 
zarnu traktu. Tam adaptējoties, – pēc 1–2 nedē-
ļām – tās visbiežāk izzūd.

Daļai pacientu slikto dūšu palīdz pārvarēt ing-
vers. Var košļāt nelielu gabaliņu svaigas ingvera 
saknes, bet man tas šķiet pārāk ass, tādēļ laba 
alternatīva ir ingvera tēja vai aptiekā nopērka-
mās kapsulas. Tās gan nelīdzēs, ja ir augsta kuņģa 
skābe. Bieži vien sākotnējos blakusefektus vis-
spilgtāk izjūt tie, kuriem darbība saistīta ar izteik-
tāku efektu uz sāta centru smadzenēs. Pēc tam, 
lietojot medikamentu ilgstoši, ir vieglāk panā-
kams svara zudums.

Nozīmīga, taču reta komplikācija ir akūts aiz-
kuņģa dziedzera iekaisums, tāpēc, uzsākot 
medikamenta lietošanu, jūsu ārstam jānovērtē 
iespējamie riska faktori, kas to varētu veicināt. Ja 
pēc terapijas uzsākšanas ir spēcīga vemšana un 
to pavada stipras vēdersāpes, medikamenta lie-
tošana jāpārtrauc un nekavējoties jāgriežas pie 
sava ārsta. Tomēr jāuzsver, ka pankreatīta risku 
palielina arī alkohols, smēķēšana. Varbūt ir vērts 
šos riska faktorus novērst, lai efektīvāk un drošāk 
ārstētu diabētu?

Noslēgumā
GLP-1agonisti uzskatāmi par nozīmīgu ieguvumu 
2. tipa cukura diabēta medikamentu arsenālā, 
īpaši tāpēc, ka tie paver iespēju pacientiem attā-
lināt insulīna terapijas uzsākšanu, jo, zaudējot 
svaru, tiek mazināta arī insulīna rezistence un 
ilgstošāk iespējams saglabāt aizkuņģa dziedzera 
spēju izdalīt insulīnu pietiekamā apjomā. Medi-
kaments dod iespēju pacientiem būtiski uzla-
bot dzīves kvalitāti, jo, mazinot lieko svaru, tie 
ne tikai spēj pilnvērtīgāk veikt ikdienas aktivi-
tātes un aprūpēt sevi, bet arī aktīvāk iesaistī-
ties sabiedriskajā dzīvē un gūt vairāk pozitīvu 
emociju, kas nostiprina motivāciju turpmā-
kiem sasniegumiem.

VĀRDS SPECIĀLISTAM

Ilze Konrāde: «Medikaments efektīvi palīdz kontrolēt glikozes līmeni asinīs. Tur-
klāt tas notiek vienlaikus ar stabilu svara samazināšanos, jo medikamenta darbība 
nodrošina apetītes mazināšanos un ātrāku sāta sajūtas iestāšanos.»

Medikamenti, kas palīdz sasniegt tavus veselības mērķus!
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9ĀRSTA PADOMS

ANNA KALNIŅA

Laikā, kad informācija par veselīgu dzī-
vesveidu, sabalansēta uztura un spor-
tisku aktivitāšu nozīmi personīgās 
veselības saglabāšanā sastopama ik uz 
soļa, sākot ar pirmsskolas izglītības ies-
tādēm un beidzot ar plašsaziņas līdzek-
ļiem, nepamet sajūta, ka sabiedrība to 
uztver kā fona troksni. Kā citādi varētu 
izskaidrot faktu, ka pat intelektuāliem 
un izglītotiem cilvēkiem pārsvaru pār 
gribasspēku un dzīvesveida sakārto-
šanu ņem iemidzinošā pārliecība, ka «ar 
mani tas nekad nenotiks»? Rezultāts ir 
skarbs. Latvijā gada sākumā reģistrēti 
teju 90 000 diabēta pacientu, un sirds 
un asinsvadu slimības vēl joprojām ir 
galvenais nāves cēlonis.

Par cukura diabēta un sirds un asinsvadu slimību 
provokatoriskajām attiecībām, ārstēšanas un 
profilakses niansēm stāsta Paula Stradiņa Klīnis-
kās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas 
centra Invazīvās un neatliekamās kardioloģijas 
nodaļas ārsts kardiologs Andris Skride.

– Cik liels ir kardiovaskulārais risks cukura 
diabēta pacientiem? Kas to nosaka?
– Sāksim ar to, ko vispār nozīmē kardiovasku-
lārais risks. Ar kardiovaskulāro risku medicīnā 
saprot procentuālo iespējamību pacientam 
tuvāko desmit gadu laikā nomirt vai saslimt ar 

kādu no sirds un asinsvadu slimībām. Kardio-
vaskulāro risku aprēķina, ņemot vērā vairākus 
parametrus: vecumu, dzimumu, smēķēšanu, 
asinsspiedienu, holesterīna lipīdu rādītāju, bla-
kusslimības, dzīvesveidu, vidukļa apkārtmēru, kā 
arī noteikti iedzimtību. Iegūtais rezultāts norāda, 
vai pacients atrodas zema, vidēja, augsta vai ļoti 
augsta riska grupā.
Bet, ja mēs runājam par diabēta pacientiem, tad 
Latvijā visi cilvēki, kas slimo ar 1. vai 2. tipa dia-
bētu, pēc 35 gadu vecuma sasniegšanas automā-
tiski atrodas augsta riska grupā. Ja kādam cukura 
diabēta pacientam jau ir kāds multiorgānu bojā-
jums, piemēram, kreisā kambara hipertensija 
vai pangas artērijās, tad viņš jau ir ļoti augsta 
riska grupā.
– Kāpēc kardiovaskulārajām slimībām un 
2. tipa cukura diabētam ir vieni un tie paši 
riska faktori? 
– Tie faktori, kas izraisa aterosklerozi jeb asins-
vadu aizsērēšanu, var attīstīt arī 2. tipa cukura 
diabētu, jo, šūnām kļūstot tikpat slinkām kā 
cilvēkam ar neveselīgu uzturu un mazkustīgu 

dzīvesveidu, insulīns vairs neuzsūcas šūnās, tās 
negrib sadarboties ar insulīnu. Savukārt cukura 
diabēts ievērojami paātrina lēna iekaisuma pro-
cesa rašanos asinsvados, kas vēlāk noved pie 
insulta vai infarkta. Arī ateroskleroze ir lēns 
iekaisums kā gruzdoša pagale – tā lēni kūp, 
līdz izraisa ugunsgrēku. Diabēta pacientiem 
iekaisumi lielākoties veidojas nieru, galvas un 
sirds asinsvados.
– Kāda ir optimālā terapija cukura diabēta 
pacientiem, ņemot vērā kardiovaskulāros 
riskus? 
– Pirmais terapijas stūrakmens ir statīnu grupas 
medikamenti. Ja pacients atrodas augsta vai ļoti 
augsta riska grupā, tad statīnu grupas medika-
mentu lietošana ir obligāta, un nav svarīgi, kāds 
ir holesterīna līmenis. Terapijas nepieciešamību 
nosaka tieši riska procenti.
Otrs stūrakmens ir ACE inhibitori, kas jālieto arī 
normāla asinsspiediena gadījumā, lai aizkavētu 
diabētiskās nefropātijas attīstību un asinsvadu 

aizkaļķošanos. Viens no klīniski pierādītākajiem 
šīs grupas medikamentiem ir ramipril, ko klasiski 
lieto asinsspiediena pazemināšanai, bet cukura 
diabēta gadījumā, lai samazinātu sirds un asins-
vadu un nieru slimību risku.
Ja kardiovaskulārais risks ir augstāks par 10% vai 
ja pacientam jau ir konstatēta sirds un asinsvadu 
slimība, tad kā trešais medikaments jālieto arī 
aspirīns un, protams, arī pamata terapija – cukura 
diabēta terapija.
– Kāda ir iespējamā kardiovaskulāro slimību 
profilakse cukura diabēta pacientiem? Vai tā 
atšķiras no cilvēkiem, kuriem nav diagnos-
ticēts diabēts?
– Diabēta pacientiem galvenais profilakses pasā-
kums ir medikamentu lietošana. Tā arī ir būtis-
kākā atšķirība no tiem cilvēkiem, kam cukura 
diabēts nav konstatēts. Pārējā profilakse ir 
līdzīga. Svarīgākais – neslinkot! Piecelties no 
krēsla un iet slēpot vai braukt ar riteni. Normāli 
un veselīgi ēst. Nepārspīlēt ar sāli! Sāls ieteicams 

ne vairāk par diviem trim gramiem dienā, taču 
mēs Latvijā ēdam pat 15 gramus dienā! Tas 
nav normāli!
Svarīgs ir arī garīgais līdzsvars. Ir pierādīts, ka 
nemitīgs psihoemocionālais stress ir dažādu sli-
mību ierosinātājs. Tas veicina dažādus riska fak-
torus, piemēram, arteriālo hipertensiju. Jācenšas, 
lai stresa hormonu organismā būtu pēc iespējas 
mazāk. Ja nav iespējams garīgo līdzsvaru iegūt 
paša spēkiem, jāmeklē psihoterapeita palīdzība.
– No cik gadu vecuma cukura diabēta pacien-
tiem jāuzmanās no kardiovaskulāro notikumu 
attīstības? 
– Nemedikamentozie profilaktiskie pasākumi 
jāievēro jau no agras bērnības. Arī pusaudžiem 
ir novērojams paaugstināts asinsspiediens, tāpat 
sastopama iedzimta hiperholesterinēmija, var 
sākt attīstīties arī citi riska faktori. Šādos gadī-
jumos medikamentozā terapija jāsāk ļoti agrīni.
– Kā skaidrojams fakts, ka lielai daļai dia-
bēta pacientu nāves iemesls ir kardiovasku-
lāra slimība? 
– Cukura diabēta ārstēšanai pieejami labi medi-
kamenti, bet iekaisums, kas rodas asinsvados, ja 
to laikus neārstē, ir neatgriezenisks un progresē. 
Ateroskleroze ir agresīva slimība, tāpēc tā jāsāk 
ārstēt ļoti laikus. Krila eļļa, omega taukskābes 
un citas pārtikas piedevas ir naudas izmešana 
vējā. Tās neaizstāj medikamentus. Tāpēc nav 
jābaidās terapiju ar statīnu grupas preparātiem 
sākt agrīni. Tieši statīnu terapija ir galvenā, kas 
samazina mirstību. Infarkts bieži rodas tieši ate-
rosklerozes sākuma stadijā.
– Vai šodien varam runāt par kardiologu un 
endokrinologu sadarbību to diabēta pacientu 
ārstēšanā, kuriem ir arī sirds un asinsvadu 
slimības? 
– Gribētos būt pozitīvam un teikt, ka sadarbība 
aizvien uzlabojas, tomēr jāatzīst, ka tā varētu 
būt arī labāka. Šobrīd tā vairāk atkarīga no katra 
ārsta varēšanas iedziļināties un personīgajiem 
kontaktiem ar citiem ārstiem. Mūsdienu prob-
lēma: katrs ārsts iegrimst savā jomā un neredz 
cilvēku kā kopumu. Svarīgi ir redzēt cilvēku kā 
vienu veselu.
Sistēmas līmenī pacients pagaidām vēl sava kar-
diologa un endokrinologa sadarbību nejūt.
– Kāda, jūsuprāt, būtu optimālā sadarbības 
forma? 
– Ir jāveido multidisciplināras komandas, mul-
tidisciplināri konsiliji. Jāveicina sadarbība ar 
ģimenes ārstiem. Šobrīd kardiovaskulārais risks 
ir izrēķināts pieciem līdz desmit procentiem 
pacientu, bet mūsu valstī tam jābūt izrēķinātam 
visiem cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma sasniegša-
nas. Pēc Pasaules Veselības organizācija datiem, 
Latvija automātiski ierindota ļoti augstas mir-
stības grupā, kamēr, piemēram, mūsu kaimiņi 
igauņi vai pat tāda valsts kā Bosnija un Herce-
govina tajā neatrodas. Mēs neesam ieguldījuši 
līdzekļus profilaksē, ārstu izglītošanā un veselī-
bas aprūpes sistēmas uzlabošanā. Tā vietā esam 
barojuši oligarhus, tostarp medicīnas oligarhus, 
bet pacientus ārstējam tikai tad, kad viņi mirst.
Senajā Ķīnā bija teiciens, ka labie ārsti slimību 
novērš, viduvējie ārstē pirms acīmredzamām 
izpausmēm, bet tikai sliktie ārstē jau uzplau-
kušu slimību.

Latvija atrodas ļoti augsta 
sirds slimību riska grupā

Andris Skride: «Pirmais terapijas stūrakmens cukura diabēta pacientiem, ņemot vērā 
kardiovaskulāros riskus, ir statīnu grupas medikamenti. Ja pacients atrodas augsta 
vai ļoti augsta riska grupā, tad statīnu grupas medikamentu lietošana ir obligāta, 
un nav svarīgi, kāds ir holesterīna līmenis.»
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Latvijā visi cilvēki, kas 
slimo ar 1. vai 2. tipa 
diabētu, pēc 35 gadu 
vecuma sasniegšanas 
automātiski atrodas 
augsta kardiovaskulārā 
riska grupā.
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TOMS ZVIRBULIS

Cukura diabēts kļūst par arvien lielāku 
problēmu modernajā pasaulē, kam rak-
sturīgs neveselīgs dzīvesveids. Savukārt 
šī slimība iet rokrokā ar neveselīgu dzī-
vesveidu. Cukura diabēta veiksmīgā ārs-
tēšanā ir jāievēro vairāki svarīgi faktori. 
Viens no tiem ir regulāra cukura līmeņa 
kontrole. Līdz šim mums bija zināma 
metode, kad cukura līmeni noteica, ana-
lizējot asins paraugu, kas paņemts no 
pirksta. Pavisam nesen tirgū ir parādī-
jies jauna tipa glikometrs, kurš analīzes 
veic bez sāpīgā dūriena.

Lai vairāk uzzinātu par jauno ierīci un to, kā veik-
smīgi kontrolēt cukura diabētu, uz sarunu aicinā-
jām endokrinologu Anatoliju Lucenko.

– Kādi ir veiksmīgas 2. tipa cukura diabēta 
kontroles principi, kuri būtu jāievēro kat-
ram pacientam?
– Katram diabēta pacientam obligāti jākontrolē 
glikēmijas rādītāji, jo no tiem ir atkarīga turpmākā 
ārstēšana. Turklāt, ja ir normāls cukura līmenis 
asinīs, tad pacientam nerodas vēlīnās cukura dia-
bēta komplikācijas, asinsvadu bojājumi, neattīs-
tās patoloģijas sirdī, galvas smadzenēs un nierēs. 
Tātad cukura diabēta pacientam ir ļoti svarīgi 
panākt normālu cukura līmeni. Lai to sasniegtu 
un vajadzības gadījumā regulētu, viņam ir regu-
lāri jāveic paškontrole. Paškontrolei tiek izman-
toti glikometri – gan invazīvie, gan neinvazīvie.
– Kāds ir normāls cukura līmenis asinīs?
– Cilvēkam normāls cukura līmeni asinīs ir apmē-
ram no 4,6–5,9 mmol/l (milimoli litrā), bet pēc ēša-
nas – apmēram 7 mmol/l. Diabēta pacientiem ir 
noteikti normas rādītāji, kādam ir jābūt cukura 
līmenim tukšā dūšā un kādam tam jābūt divas 
stundas pēc ēšanas. Ir ļoti svarīgi, lai divas stun-
das pēc ēšanas tas nepārsniedz 7,8 mmol/l. Ja šis 
rādītājs ir augstāks, var attīstīties manis minētās 
vēlīnās komplikācijas, kas pasliktina gan cukura 
diabēta gaitu, gan vispārējo veselības stāvokli. 
Tāpēc cukura līmenis ir regulāri jākontrolē. Rezul-
tāti sniedz informāciju par to, vai pacientam nav 
par smagu fiziskās aktivitātes, vai viņam netiek 
novērota hipoglikēmija vai tieši otrādi – augsts 
cukura līmenis, vai viņš pareizi ēd un pareizi 
uzņem ogļhidrātus, vai viņš lieto sev piemēro-
tus pretdiabēta medikamentus. Slimojot ar vīrus-
infekcijām, cukura līmenis ir jākontrolē biežāk.
– Kā pacients var samazināt risku saskarties 
ar cukura diabēta komplikācijām?
– Vispirms tā noteikti ir cukura līmeņa kontrole, 
kam atkarībā no rezultāta seko nākamie soļi. Ja 
nepieciešams, endokrinologa uzraudzībā jāveic 
terapijas korekcijas. Vēlos uzsvērt, ka tas tiešām 
ir jādara pie endokrinologa, nevis ģimenes ārsta. 
40 gadus esmu nostrādājis Liepājas slimnīcā par 
endokrinologu. Tagad, strādājot ambulatorajā 
dienestā, es redzu, ka pat 5–6 gadus pēc tam, kad 
mēs slimniekiem esam nozīmējuši terapiju, viņi 
vēl arvien to ievēro bez izmaiņām. Šāda situācija 
vērojama tādēļ, ka ģimenes ārsti neveic terapi-
jas korekcijas. Tas var būt saistīts gan ar nezinā-
šanu, gan lielo slodzi. Reizēm diabēta slimnieks 
pat netiek pie ģimenes ārsta, un medikamen-
tus izraksta medmāsa. Varbūt slimnieks pats nav 
motivēts kaut ko mainīt. Viņš neizdara nekādas 
korekcijas terapijā, un tādēļ veidojas komplikā-
cijas. Daudzi pacienti neveic paškontroli. Katram 
diabēta pacientam ir dienasgrāmata, kur jāatzīmē 
cukura līmenis gan no rīta, gan pusdienās, gan 
vakarā. 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ir jāveic 

vismaz trīs analīzes dienā trīs dienas nedēļā. 1. 
tipa cukura diabēta gadījumā šie nosacījumi ir vēl 
striktāki. Reizēm cukura līmenis asinīs jāmēra pat 
sešas reizes dienā, bet daudzi pacienti to nedara.
– Vai cukura līmeni asinīs var noteikt ar dažā-
dām metodēm?
– Cukura līmeni var kontrolēt tikai ar glikometra 
palīdzību. Līdz šim medicīnā bija izplatīti invazī-
vie glikometri. Tas nozīmē, ka vajadzēja iedurt 
pirkstā, paņemt asins pilienu un to uzklāt uz gli-
kometra teststrēmeles. Cilvēka rokām pirms ana-
līzes noteikti vajadzēja būt tīrām, sausām. Tagad 
ir pieejama arī neinvazīva cukura līmeņa kontro-
les metode.
– Pastāstiet sīkāk par šo metodi!
– Izmantojot neinvazīvo metodi, pacientam vairs 
nav nepieciešams durt pirkstā. Jaunās tehnoloģi-
jas ļauj kontrolēt cukura līmeni bez asins parauga 
ņemšanas un bez sāpēm. Lai noteiktu cukura 
līmeni, tiek lietots speciāls klipsis, kuru jāpiestip-
rina pie auss ļipiņas.
Tā ir galvenā šīs metodes priekšrocība. Tomēr 
šī metode der tikai 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem. 
– Vai, pārbaudot cukura līmeni asinīs ar inva-
zīvo metodi, tās rezultātus var ietekmēt ārē-
jās vides faktori?
– Cilvēkam, kuram cukura līmeni mēra ar invazīvo 
metodi, obligāti ir jābūt tīrām rokām. Ja rokas 
nav rūpīgi nomazgātas un pacients pirms tam ir 
turējis rokā kādu saldu ēdienu, uzrādītais rezul-
tāts nebūs precīzs. Manā praksē ir bijuši tādi gadī-
jumi, kad cilvēkam cukura līmeņa rādījums pēkšņi 
ir 20. Un tas viss nenomazgātu roku dēļ! Apmā-
cot diabēta pacientus, mēs vienmēr pievērša-
mies jautājumam: kas ietekmē cukura rādītājus, 
pārbaudot cukura līmeni? Viens no ietekmējo-
šajiem faktoriem ir higiēna. Protams, invazīvā 
metode ir precīzāka, jo tās rezultātu diapazons 
ir no 0,6–33, kamēr neinvazīvajai metodei tas ir 
no 3,9–27. 2. tipa cukura diabēta pacientiem ar šo 
diapazonu pilnīgi pietiek. 1. tipa diabēta pacien-
tiem, kuri injicē insulīnu un kuriem pastāv lielāks 
hipoglikēmijas risks, ir ļoti svarīgi zināt precīzu 

cukura līmeni. Ja cilvēks ir bezsamaņā un viņa 
cukura līmenis ir, piemēram, 0,5 mēs ar invazīvo 
metodi to varēsim noteikt.
– Kādi ir invazīvās metodes galvenie trūkumi?
– Būtisku trūkumu tai īsti nav. Ir strikts nosacījums, 
ka pirms analīzēm noteikti ir jānomazgā rokas, 
medicīnas iestādē ādu dezinficē. Galvenais trū-
kums varētu būt tas, ka ir nepieciešams paņemt 
asins paraugu, bet daudziem cilvēkiem tas sagādā 
nepatīkamus brīžus.
– Kādas ir neinvazīvās metodes galvenās 
priekšrocības? 
– Pirmkārt, nevajag durt pirkstā, un nav saskars-
mes ar asinīm. Tas ir svarīgi gadījumos, ja cilvēks 
ir inficējies ar C hepatīta vīrusu vai HIV. Vienmēr 
arī nav pieejama adata. Piemēram, kad pacients 
atrodas ārpus mājas. Otrkārt, izmantojot neinva-
zīvo metodi, pacients var veikt faktiski neierobe-
žotu skaitu mērījumu.
– Kā šādas ierīces izmantošana palīdz medi-
ķiem un pacientiem? Kā tas atvieglo ikdie-
nas dzīvi?
– Runājot par pacientiem, viņiem dzīve noteikti 
kļūst vieglāka, jo vairs nevajag veikt dūrienus, 
lai paņemtu asins paraugu. Daudzi no dūriena 
baidās, jo tas ir sāpīgs. Cilvēkiem ar polineiro-
pātiju tas var būt īpaši nepatīkami nervu sistē-
mas problēmu dēļ. Tā no pacienta skatpunkta ir 
galvenā neinvazīvās metodes priekšrocība, un 
tāpēc viņiem tā tik ļoti patīk. Medicīnas darbi-
niekiem varbūt vairāk gribas izmantot invazīvo 
metodi tās precizitātes dēļ. Neinvazīvā metode 
vairāk domāta izmantošanai mājas apstākļos 
pacienta paškontrolei. Paškontrole ir ļoti svarīga 
cukura diabēta ārstēšanas sastāvdaļa, jo tā ļauj 
mums noteikt, vai pacientam nav nepieciešami 
papildu medikamenti, vai varbūt jāmaina diētas 
plāns. Šī metode vairāk ir domāta pacientu ērtī-
bai, ne mediķim.
– Runājot par jauno neinvazīvo cukura līmeņa 
kontroles metodi, kāpēc cukura līmeņa 
noteikšanai izmanto auss ļipiņu?
– To izvēlējās tāpēc, ka auss ļipiņā ir ļoti daudz virs-
pusēju asinsvadu. Tāpēc ar vairāku tehnoloģiju 

palīdzību mērījumu ir iespējams veikt bez ādas 
punkcijas. Salīdzinoši nelielais tauku daudzums, 
nervgalu skaits un kaulu neesamība auss ļipiņā 
palīdz nodrošināt precīzāku mērījumu rezultātu.
– Kāds ir lielākais neinvazīvās metodes 
trūkums? 
– Ārstiem gribētos plašāku analīžu diapazonu, lai 
varētu efektīvāk strādāt. Ar jauno metodi dažkārt 
nav iespējams fiksēt zemāko cukura līmeni, kas 
slimniekam, kurš lieto insulīnu, ir noteikti jāzina. 
Arī 2. tipa diabēta pacientiem, kuri daudz sporto, 
pēkšņi var parādīties neparasti simptomi. Viņš ir 
nosvīdis, trīc, rodas baiļu sajūta. Mēs zinām, ka 
tā klīniski izpaužas hipoglikēmija. 3,9 mmol/l ir 
hipoglikēmijas robeža. Ja neinvazīvais glikometrs 
uzrāda rezultātu tikai no 3,9, mēs nevaram zināt, 
vai pacientam ir hipoglikēmija, un patiesais viņa 
rādītājs šajā brīdī ir zemāks. Tāpēc es vienmēr 
ārsta somā nēsāju līdzi invazīvo glikometru. Ja 
hipoglikēmijas nav, tad šāda metode tiešām ir ļoti 
liels sasniegums. Tomēr nestabilam diabētam tā 
nederēs, tā der tikai stabilam diabētam. Daudzi 
diabēta pacienti cukura līmeni nemēra sāpīgās 
procedūras dēļ, viņiem ir bail, viņi lūdz tuvinieku 
palīdzību. Tāpēc jaunā metode tiešām ir uzska-
tāma par revolucionāru.
– Kā šādas ierīces izmantošana ietekmēs ārstē-
šanas rezultātu un ārstniecības gaitu kopumā?
– Tikai pozitīvi. Ērtās izmantošanas dēļ pacienti 
būs motivētāki veikt regulāru paškontroli. Savu-
kārt no tās rezultātiem ir atkarīgs, cik daudz un 
kādi medikamenti jālieto slimības ārstēšanai, un 
tie tiks lietoti regulārāk. Latvijā daudziem pacien-
tiem ir slikta diabēta kompensācija, jo viņi neregu-
lāri pilda endokrinologa rekomendācijas.
– Vai neinvazīvā metode ar laiku varētu aiz-
stāt invazīvo, un nekontrolēts 2. tipa cukura 
diabēts tad varētu kļūt par pagātni?
– Es domāju, ka pilnībā aizstāt invazīvo metodi 
nevar. Mēs gan nevaram pateikt, kā tehnoloģijas 
attīstīsies nākotnē. Uz situāciju ir jāskatās cerīgi, 
bet pilnīgi aizstāt? Nezinu, diezin vai.
– 2. tipa cukura diabēts parasti ir dzīvesveida 
slimība, kas saistīta ar lieko svaru, mazkustīgu 
dzīvesveidu. Vai šī ierīce varētu būt kā palīgs 
cīņai pret aptaukošanos?
– Mums ir sauklis, ka cukura diabēts nav slimība, 
bet gan dzīvesveids. Tas ir veidots kā piramīda. 
Piramīdas pamatā ir fiziskās aktivitātes – diabēta 
pacientam katru dienu ir vismaz stundu jāstaigā. 
Tālāk seko uzturs un virsotnē – medikamenti. 
Protams, ja diabēta pacients regulāri veiks paš-
kontroli, viņš redzēs, ka viņam nepieciešams kori-
ģēt uzturu un vairāk sportot. Mums ir motivēti 
pacienti, bet viņu ir maz.
– Varbūt neinvazīvā glikometra izmantošana 
varētu palīdzēt pacientus motivēt?
– Tieši tā. Daudzi atsakās mērīt cukura līmeni, jo 
tad viņiem ir jādur pirkstā. Tāpēc bieži vien lai-
kus netiek veiktas korekcijas terapijā, kam tālāk 
seko nopietnas diabēta komplikācijas. Paškon-
trole ir nepieciešama precīzai medikamentoza-
jai terapijai.
– Vai šādas ierīces nākotnē, kad to pieejamība 
būs lielāka, varētu kļūt par obligātu papildi-
nājumu katra 2. tipa cukura diabēta pacienta 
ieroču klāstā cīņai ar savu slimību?
– Noteikti. Jau tagad diabēta pacientiem Lat-
vijā ir priekšrocības. Pie mums pacientiem gliko-
metri pienākas par velti. Arī par medikamentiem 
jāmaksā nav. Tos atliek tikai lietot, bet ne visi ir 
motivēti ārstēties. Atsevišķi pacienti domā, ka 
veselības problēmas viņiem ir radušās no zāļu 
lietošanas, kamēr patiesībā tās ir diabēta vēlī-
nās komplikācijas, kuras izraisījis nekontrolēts 
cukura līmenis.

Revolūcija diabēta kontrolē
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Anatolijs Lucenko: «Tagad ir pieejama arī neinvazīva cukura līmeņa kontroles metode. 
To izmantojot, pacientam vairs nav nepieciešams durt pirkstā. Jaunās tehnoloģijas 
ļauj kontrolēt cukura līmeni bez asins parauga ņemšanas un bez sāpēm. Lai noteiktu 
cukura līmeni, tiek lietots speciāls klipsis, kuru jāpiestiprina pie auss ļipiņas.»
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LIENE AKMENE, 

endokrinoloģe

Magnijs ir viena no nozīmīgākajām cil-
vēka organismā sastopamajām minerāl-
vielām. Par to liecina kaut vai fakts, ka 
magnijs piedalās apmēram 300 ķīmis-
kajos procesos. Tā trūkums tiek uzska-
tīts par vienu no riska faktoriem 2. tipa 
cukura diabēta attīstībai.

Magnijs ir otrs biežākais šūnu iekšienē esošais 
jons aiz kālija un ceturtā izplatītākā minerālviela 
cilvēka ķermenī. Visvairāk – 60–65% – magnija 
atrodas kaulos, līdz 25% – muskuļos, pārējais – 
citās ķermeņa šūnās.

Šodien dažādos pētījumos arvien skaidrāk tiek 
pierādīta saikne starp magniju un 2. tipa cukura 
diabēta attīstību. Tāpēc viens no cukura diabēta 
profilakses pasākumiem ir pietiekama magnija 
daudzuma uzņemšana ik dienu. Tas ir jo sva-
rīgi tāpēc, ka magnijs organismā neveidojas un 
parasti tiek uzņemts ar uzturu, no kura organismā 
uzsūcas apmēram 30%. Tā uzsūkšanās regulācijā 
piedalās parathormons. Nepietiekama magnija 
koncentrācija asinīs nomāc parathormona sin-
tēzi un sekrēciju, veicinot arī samazināta kalcija 
līmeņa attīstību asinīs. Magnija uzsūkšanos kavē 
trekns, olbaltumiem bagāts uzturs, palielināta 
kalcija uzņemšana, alkoholisms.

Cik daudz magnija jāuzņem
Tiek uzskatīts, ka atkarībā no cilvēka vecuma un 
dzimumu dienā vajadzētu uzņemt 300–400 mg 
magnija. Cilvēkiem ar nieru mazspēju – mazāk. 
Tā kā magnijs mūsu organismā neveidojas, viss 
nepieciešamais daudzums ir jāuzņem ar uzturu. 
Daudz magnija satur ķirbju sēklas, saulespuķu 
sēklas, zaļie lapu dārzeņi, pākšaugi, rieksti, žāvēti 
augļi, kviešu klijas, pilngraudu produkti utt. Ja ar 
uzturu nepieciešamo dienas devu uzņemt nav 
iespējams, magniju vajadzētu lietot papildus. 
Pētījumi liecina, ka ar magniju bagātu pārtikas 
produktu lietošana var samazināt 2. tipa cukura 
diabēta attīstības risku, īpaši cilvēkiem ar aptau-
košanos, kuriem ir augsts saslimšanas risks.

Magnija trūkuma pazīmes
Kā iespējams noteikt, ka cilvēka organismā trūkst 
magnija? Visagrīnākās pazīmes, kas liecina par 
nepietiekamu ar uzturu saņemtā magnija dau-
dzumu, 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 sirds-
darbība, koncentrēšanās traucējumi, hronisku sli-
mību saasināšanās. Tā kā daudzas no šīm pazīmēm 
ir raksturīgas dažādām saslimšanām, tad, ņemot 
vērā pacienta sūdzības, ārsts var nozīmēt analīzes 
magnija līmeņa noteikšanai asinīs. Hipomagnēmija 
ir magnija koncentrācijas pazemināšanās serumā 
(norma 0,8–1,2 mmol/l). Mērena magnija nepie-
tiekamība organismā ir tā līmenis serumā 0,5–0,7 
mmol/l, bet zemāk par 0,5 mmol/l jau apdraud dzī-
vību. Ilgstošs magnija deficīts ir tieši saistīts ne tikai 
ar cukura diabēta attīstības risku, bet arī ar paaug-
stinātu sirds slimību attīstības risku, īpaši cukura 
diabēta pacientiem ar slikti kontrolētu diabētu.

Magnija trūkums 2. tipa 
cukura diabēta pacientiem
Magnija deficīts sastopams 13,5–47,7% 2. tipa 
cukura diabēta pacientu. Iemesli tam ir dažādi:

 zNepietiekama magnija uzņemšana ar pārtiku
 zDiabētiskā autonomā neiropātija (cukura dia-
bēta izraisīti nervu bojājumi sirdī, urīnpūslī, 
kuņģa un zarnu traktā u.c. orgānos)
 zGlomerulārā hiperfiltrācija
 zOsmotiskā diurēze (glikozes konstatēšana urīnā)
 zRecidivējoša metabolā acidoze (diabētiskā 
ketoacidoze) 
 zHipokaliēmija (samazināts kālija daudzums 
organismā) 
 zHipofosfatēmija (samazināts fosfātu daudzums 
asinīs) 
 z Izmainīta insulīna vielmaiņa (insulīna trūkums 
vai insulīna rezistence)

Magnijs un insulīns
Magnijs piedalās ļoti daudzos ķīmiskajos proce-
sos cilvēka organismā. Tam ir nozīmīga loma arī 
ogļhidrātu vielmaiņā. Magnijs ietekmē insulīna 
sekrēciju, aktivitāti un piedalās glikozes transpor-
tēšanā uz šūnām. Tāpēc cukura diabēta pacien-
tiem ir jo īpaši svarīgi sekot magnija daudzumam 
organismā. Magnija deficītam ir pierādīta saistība 
ar insulīna rezistenci, kas ir viens no cukura dia-
bēta riska faktoriem, ogļhidrātu vielmaiņas jeb 
glikozes tolerances traucējumiem, aterosklerozi, 
dislipidēmiju (paaugstināts holesterīna līmenis 
un izmainīta holesterīna frakciju attiecība), arte-
riālo hipertensiju jeb paaugstinātu asinsspie-
dienu. Līdz ar to var teikt, ka insulīna rezistencei 
ir arī ievērojama loma sirds slimību attīstībā – tā 
apmēram divas reizes palielina koronārās sirds 
slimības risku.
Aizkuņģa dziedzeris ražo insulīnu, lai ēdienreižu 
laikā uzņemtā glikoze tiktu aiztransportēta uz 

šūnām un palīdzētu ražot enerģiju. Insulīna rezis-
tence ir atbildīga par to, cik daudz insulīna vaja-
dzēs saražot, lai glikoze nonāktu šūnās. Insulīna 
rezistences gadījumā šūnas kļūst nejutīgākas pret 
insulīnu, visa uzņemtā glikoze nenonāk šūnās, bet 
turpina cirkulēt asinīs. Līdz ar to aizkuņģa dzie-
dzeris saņem signālu, ka cukura līmenis asinīs ir 
pārāk liels un ir jāražo vairāk insulīna.

Tas ir kā apburtais loks: it kā insulīna tiek ražots 
arvien vairāk, bet šūnas to spēj izmantot arvien 
mazāk, un tas vairs nespēj ietekmēt cukura viel-
maiņu. Viss šis lieki saražotais insulīns, kas cirkulē 
asinīs, ir saistīts ar izmaiņām asins tauku sastāvā, 
augstu asinsspiedienu, sirds asinsvadu slimībām, 
aptaukošanos un arī osteoporozi.

Arī stress var veicināt pastiprinātu insulīna 
ražošanu. 

Magnijs un cukura diabēts
Pacientiem ar insulīna rezistenci ir raksturīgs, ka 
magnija līmenis asinīs ir zemāks, īpaši slikti kom-
pensētam cukura diabētam. Pastāv tieša saistība 
starp magniju un insulīnu. Insulīns palīdz magni-
jam nokļūt šūnās. Ja magnijs šūnās ir pietiekamā 
daudzumā, tas palīdz uzlabot glikozes nokļū-
šanu šūnās. Magnija trūkums šūnās ir atbildīgs 
par pazeminātu insulīna darbību mērķa audos, 
insulīna rezistences palielināšanos 2. tipa cukura 
diabēta pacientiem. Pētījumi ir pierādījuši, ka 
magnija trūkums šūnās veicina pastiprinātu kal-
cija koncentrāciju. Disbalansam starp magniju un 
kalciju ir ietekme uz diabēta attīstību.

Magnija deficīts var veicināt arī otrā tipa cukura 
diabēta komplikāciju rašanos un saasinājumu, 
piemēram, koronāro sirds slimību, hipertensiju, 

diabētisko retinopātiju, nefropātiju, neiropātiju 
utt. Jau izsenis zināma magnija loma arī sirds arit-
miju ārstēšanā.

Kad papildus lietot magniju 
saturošus preparātus?

 zMazināta uzņemšana – nepietiekama uzņem-
šana ar uzturu
 zMazināta uzsūkšanās no kuņģa un zarnu 
trakta – ilgstoša caureja, zarnu iekaisumsli-
mība, zarnu rezekcija, trekns, olbaltumiem 
bagāts uzturs, palielināta kalcija uzņemšana, 
alkoholisms
 zPalielināta nepieciešamība – pastiprināta svī-
šana, augšanas un atveseļošanās periods, 
stress, grūtniecība un zīdīšana
 zPastiprināta izvadīšana – vemšana, ilgstoša 
caureja, nieru slimības, cukura diabēts, dažādu 
medikamentu lietošana (diurētiķi, sirds gliko-
zīdi, protonu sūkņu inhibitori, aminoglikozīdu 
antibiotikas) 
 zPacientiem ar neiroloģiskiem traucējumiem, 
piemēram, nervozitāti, krampjiem, stresu
 zGados vecākiem pacientiem

Kā palīdz magnija papildus 
uzņemšana?

 zNovērš magnija deficītu šūnās
 zSamazina trombocītu reaktivitāti
 zUzlabo insulīna jutību
 zUzlabo insulīna transportēšanas aktivitāti asinīs
 zCukura diabēta attīstības riska un tā komplikā-
ciju novēršanai
 zNozīme ogļhidrātu vielmaiņā

Magnija pietiekoša daudzuma uzņemšana ikdienā 
nepieciešama profilaktiski 2. tipa cukura dia-
bēta attīstības riska novēršanai, cukura diabēta 
pacientiem insulīna jutības uzlabošanai, oksida-
tīvā stresa un sistēmiskā iekaisuma mazināšanai, 
tādējādi mazinot arī komplikāciju attīstību.
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zz ķirbju sēklas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535 mg
zz saulespuķu sēklas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 420 mg
zz diedzēti kviešu graudi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 mg
zz soja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 247 mg
zz arbūzs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224 mg
zz rieksti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158–267 mg
zz sausais piens   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 mg
zz zaļumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170 mg
zz auzu pārslas Herkuless  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142 mg
zz pupiņas .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 mg

Magnija daudzums 
100 gramos pārtikas produkta
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Kad pacientam tiek konstatēts 2. tipa 
cukura diabēts, ārsti lielu uzmanību 
vērš uz to, lai pasargātu viņu no saslim-
šanas ar kādu no kardiovakulārajām sli-
mībām, piemēram, infarktu, insultu. Ir 
arī otrādi – ja pacientam jau ir kāda sirds 
slimība, ārsts noteikti vēlēsies noskaid-
rot, vai viņam vienlaikus nav arī 2. tipa 
cukura diabēts.

Kāpēc starp šīm slimībām var vilkt paralēles un kas 
būtu jādara, ja kāda no tām sākusies, to noskaid-
rosim sarunā ar Paula Stradiņa Klīniskās universi-
tātes slimnīcas kardiologu Rūdolfu Rozi.

– Cik bieži 2. tipa cukura diabēta pacien-
tiem nākas saskarties ar kardiovaskulārām 
slimībām? 
– Jāteic tā, ka pēc pasaules statistikas datiem 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem kardiovaskulārās 
slimības (KVS) sastopamas 2–4 reizes biežāk nekā 
tiem, kuriem nav šīs saslimšanas.
– Kas nosaka augsto sirds un asinsvadu sli-
mību risku cukura diabēta pacientiem?
– Jāteic, ka abām slimībām pārklājas daudzi riska 
faktori. Piemēram, cukura diabēta pacienti bieži 
vien ir adipozi (ar palielinātu ķermeņa svaru), maz-
kustīgi, lielai daļai ir dislipidēmija – izmainīti holes-
terīna un tā frakciju normālie rādītāji. Kā zināms, 
tieši paaugstināts holesterīns ir viens no būtiskiem 
faktoriem, kāpēc attīstās koronārā sirds slimība.
Ļoti bieži ir arī tā, ka cukura diabēts tiek atklāts 
novēloti un pacientam jau attīstījušās šai slimī-
bai raksturīgās komplikācijas – gan perifēro artē-
riju slimība, gan cerebrovaskulārā ateroskleroze, 
gan koronārā sirds slimība, dažkārt pat sirds maz-
spēja. Tāpat var minēt arī mikroangiopātiju, kas 
skar mazos asinsvadus – šo problēmu visbie-
žāk ierauga okulists, jo pacientam parādījusies 
diabētam raksturīga retinopātija vai nervu sis-
tēmas diabētiskā polineiropātija, ko biežāk kon-
statēs neirologs.
Nereti pacients pat nenojauš, ka viņam ir cukura 
diabēts, un ārstu redzeslokā nonāk vien tad, kad 
ir jau kādas sekas. Mēdz būt tā, ka pacients pirmo 
reizi nonāk pie kardiologa ar konorāru problēmu, 
un, viņu izmeklējot, tiek atrasts arī cukura diabēts. 
Var būt arī otrādi: pacientam konstatē cukura dia-
bēts, un, zinot to, ka šī slimība ir neatkarīgs kardio-
vaskulārā riska faktors, pacients automātiski tiek 
ieskaitīts augsta riska grupā. Tas prasa papildu 
izmeklēšanu, riska faktoru apzināšanu, lai tādē-
jādi precīzi definētu kardiovaskulārās profilak-
ses mērķus.
– Jau sākāt runāt par to, ka KVS un 2. tipa 
cukura diabētam ir vieni un tie paši riska 
faktori. 

– Jā, būtībā šīs slimības var provocēt līdzīgi fak-
tori. Kā jau es minēju, tas ir palielināts ķermeņa 
svars, mazkustīgums, dislipidēmija, arī smēķē-
šana. Tāpat jāņem vērā, ka gan KVS, gan cukura 
diabētam būtiska ir ģenētiskā predispozīcija. Ja 
ģimenē iepriekšējās paaudzēs bijis cukura dia-
bēts, pastāv diezgan liela varbūtība, ka arī kon-
krētam cilvēkam varētu attīstīties šī saslimšana. 
Tieši tas pats ir ar KVS, ne velti mēs, kardiologi, ļoti 
bieži pacientiem jautājam, vai viņu vecākiem, brā-
ļiem, māsām nav bijuši kardiovaskulāri notikumi.
Un vēl viena būtiska lieta – iespēja saslimst ar 
abām slimībām pieaug ar vecumu.
– Ko jūs parasti iesakāt saviem pacientiem, 
lai no abām saslimšanām varētu izvairīties?
– Pirmkārt, ja pacients smēķē, tad no šī neti-
kuma jāatbrīvojas. Otrkārt, ja viņš ir mazkustīgs, 
tad noteikti jācenšas būt fiziski aktīvam. Tieši par 
fiziskajām aktivitātēm runājot, ne tikai diabēta 
vadlīnijas, bet arī mēs, kardiologi, rekomendē-
jam vidējas intensitātes slodzi vismaz 30 minūtes 
dienā piecas reizes nedēļā. Tāpat jāmazina liekais 
svars. Vienīgi tas jādara prātīgi – mēnesī ieteicams 
zaudēt ne vairāk kā 1–2 kilogramus.
Pacientiem ieteicams obligāti ievērot veselīgus 
ēšanas paradumus: izvēlēties polinepiesātinā-
tās taukskābes (olīveļļu, treknās zivis), samazi-
nāt ar ēdienu uzņemamo tauku saturu, izvairīties 
no produktiem, kuros ir daudz piesātināto tauk-
skābju, piemēram, pusfabrikātiem. Tāpat no sal-
dumiem, cepumiem, kuros ir rafinētā eļļa. Tajā 
pašā laikā jācenšas ēst pilngraudu izstrādājumus, 
piena produktus ar zemu tauku saturu. Ļoti būtiski 
ir uzturā lietot daudz dārzeņu. Ja pacientam ir 
cukura diabēts, ir jābūt uzmanīgiem ar augļiem. 
Ja gribas apēst ābolu, tad dienā tikai vienu. No 
uztura noteikti vajadzētu izslēgt vīnogas, jo tajās 
ir augsts cukura daudzums. Nevajadzētu aizmirst 
arī par šķiedrvielām – tās jāuzņem vismaz 40 g 
dienā. No kardioloģijas viedokļa sarkano gaļu 
varētu atļauties ēst tikai vienu reizi nedēļā. Labāk 
izvēlēties putna gaļu.
Protams, regulāri jākontrolē glikozes līmenis 
asinīs, arī asinsspiediens. Ja asinsspiediens ir 
paaugstināts, jāapsver, vai nav jāuzsāk medika-
mentozā terapija.
– Jūs minējāt, ka nedrīkst smēķēt un ir vairāk 
jākustas. Bet zināms, ka smēķēšanu atmest ir 
grūti, un daudziem tas šķiet pat neiespējami. 
Tāpat tiem, kuriem ir liekais svars, vairāk kus-
tēties un sākt to samazināt arī var šķist neie-
spējamā misija.
– Protams, ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Daudzi 
pacienti labāk lietotu medikamentus, nevis spor-
totu un veselīgi ēstu, bet tādu zāļu, kas veselīgo 
dzīvesveidu aizvietotu, vismaz šobrīd nav.
Ļoti būtiski ir censties sevi motivēt, kas arī nav 
viegli. Ja pie ārsta atnāk apaļīgs pacients un dak-
teris viņam atgādina, ka vajag kustēties, uz to viņš 

bieži atbild, ka nevarot to darīt, jo ātri nogurstot 
un viņam sākoties aizdusa. Taču ļoti daudzas 
negatīvas sekas organismā rada tieši liekais svars. 
Tāpēc ārstam jācenšas atrast pareizos vārdus, kā 
motivēt pacientu rūpēties par savu dzīvesveidu. 
Jāsaprot, ka palielinātais ķermeņa svars ietekmē 
glikozes vielmaiņu, kā arī rada lielu slodzi locīta-
vām un citas nopietnas veselības problēmas. Ja 
cilvēks sāk vairāk kustēties (kaut vai pakāpeniski), 
pareizi ēst, mazināt ķermeņa svaru, mazināsies 
viņam asinsspiediens, uzlabosies glikozes meta-
bolisms, un tādējādi būs iespēja aizkavēt slimības 
attīstību. Es šiem pacientiem mēdzu rādīt un stās-
tīt, kādas būs sekas, ja viņi nekustēsies. Viens no 
argumentiem – mums, ārstiem, būs ierobežota 
spēja pacientam palīdzēt. Īstenībā ne vienmēr 
visu var atrisināt zāles. Pirmais uzsvars jāliek uz 
nemedikamentozo terapiju – dzīvesveida maiņu. 
Katram, ja viņš grib ilgtermiņā kvalitatīvi dzīvot, 
jāsāk pašam ar sevis motivēšanu.
– Kādas iespējas vēl jāuzsver sirds un asins-
vadu slimību riska mazināšanā?
– Par nemedikamentozajām iespējām mēs jau 
runājām. Taču, ja kardiovaskulārais risks ir augsts 
vai pat ļoti augsts, mums jādomā par medikamen-
tozo terapiju. Piemēram, ja pacientam ir paaug-
stināts holesterīna līmenis, talkā var nākt statīnu 
grupas medikamenti, lai ar to palīdzību holeste-
rīnu mazinātu. Un vēl: ja pacientam jau attīstījies 
cukura diabēts vai prediabēts, kas ir viens solis 
no diabēta, būtu jāsāk agresīvi ārstēt šī slimība.
– Vai pacientiem Latvijā ir pieejama mūsdie-
nīga diabēta ārstēšana?
– Jā, mums ir pieejami jaunākie preparāti. Tas, 
protams, ir endokrinologu lauciņš – izvēlēties 
konkrētajam pacientam atbilstošu medikamentu.
– Pagājušā gada beigās medicīnas presē bija 
lasāms par pētījumu, kurā novēroja sirds un 
asinsvadu slimību riska mazināšanos, lietojot 
diabēta zāles empagliflozīnu. Vai jūs varētu 
par to pastāstīt sīkāk?
– Ar šo zāļu palīdzību nierēs tiek bloķēta glikozes 
atpakaļuzsūkšanās nieru kanāliņos, tādējādi tiek 
veicināta glikozes izdale caur urīnu. Tika veikts 
EMPAREG pētījums, kura laikā vairāk nekā divar-
pus gadu laikā tika novēroti aptuveni 7000 2. tipa 
cukura diabēta pacienti ar augstu kardiovaskulāro 
notikumu risku. Pētījuma mērķis bija novērtēt 
medikamenta ietekmi uz laiku līdz pirmajam kar-
diovaskulāras nāves, nefatāla miokarda infarkta 
vai nefatāla insulta gadījumam, salīdzinot ar stan-
darta ārstēšanai pievienotu placebo.
Jāteic, ka empagliflozīna ietekme uz nefatāla 
infarkta vai insulta risku nebija statistiski nozīmīga. 
Taču vēlos uzsvērt būtisku lietu, ko šis pētījums 
parādīja: pievienojot bāzes terapijai empagli-
flozīnu, ievērojami tika samazināta gan kardio-
vaskulārā mirstība, gan hospitalizācijas biežums 
sirds mazspējas dēļ. Tāpat tika samazināta kopējā 

mirstība. Līdz ar to var teikt, ka šis ir vienīgais anti-
diabētiskais medikaments, kas sevi pierādījis arī 
kardioloģijā, jo ir spējīgs samazināt kardiovas-
kulāro mirstību. Pārējiem medikamentiem bijusi 
neitrāla ietekme uz kardiovaskulāro profilu.
– Kāpēc apmēram pusei 2. tipa cukura diabēta 
pacientu nāves iemesls ir KVS?
– Kā jau es iepriekš minēju, 2. tipa cukura diabēts 
palielina kardiovaskulāro slimību risku 2–4 rei-
zes. Ļoti bieži tad, kad tiek atklāts cukura diabēts, 
pacientam jau ir attīstījusies kardiovaskulārā sli-
mība. Cukura diabēts rada gan mikro, gan makro-
angiopātijas. Makroangiopātija ir lielo asinsvadu 
bojājums, kuras sekas var būt infarkts – daudzu 
cilvēku nāves cēlonis. Savukārt cukura diabētam 
bojājot cerebrālos asinsvadus, attīstās insults, no 
kura daļa pacientu mirst.
– Ja diabētam un KVS ir līdzīgs attīstības 
mehānisms, vai kardiologi un endokrinologi 
pietiekami cieši sadarbojas savu pacientu 
ārstēšanā? 
– Es teiktu, ka jā, jo pie kardiologiem ar lekcijām 
diezgan bieži viesojas endokrinologi, stāstot 
par jaunākajiem medikamentiem diabetoloģijā. 
Savukārt kardiologi regulāri uzstājas endokri-
nologu asociācijas sēdēs, stāstot par novitātēm 
savā nozarē. Protams, gribētos, lai šī sadarbība 
būtu vēl ciešāka.
– Jūsu pacientu vidū droši vien ir ne mazums 
tādu ar cukura diabētu sirgstošo, kuriem 
jāveic stenta implantācija. Vai šajā ziņā jāņem 
vērā kādi īpaši nosacījumi un vai viņiem kā 
īpaši jāgatavojas procedūrai?
– Īpaši jāgatavojas nav. Galvenais: ja pacients 
lieto metformīnu kā vienu no hipoglikemizējo-
šiem līdzekļiem, tad tā lietošana būtu jāpārtrauc 
dienu pirms procedūras, pašā procedūras dienā 
un vienu dienu pēc procedūras. Tas ir vajadzīgs, 
lai samazinātu kontrastnefropātijas risku. Tāpat, 
ja cukura diabēta pacientam nav sirds mazspē-
jas, gan iepriekšējā, gan procedūras dienā būtu 
rekomendējams lietot adekvātu šķidruma dau-
dzumu, lai pasargātu no kontrastvielas radītām 
nefropātijām. Vēl viena lieta, kas gan vairāk attie-
cas uz mums, kardiologiem: mēs cukura diabēta 
pacientiem cenšamies izmantot ar medikamen-
tiem pārklātus stentus, kā to rekomendē Eiropas 
Kardiologu biedrības vadlīnijas.
– Ko jūs vēlētos piebilst sarunas noslēgumā?
– Droši vien tas būs vēlējums pacientiem. Savā 
ziņā katrs pats ir savas laimes kalējs, tāpēc ļoti 
būtiski pacientam ir mainīt savu domāšanu un 
saprast, ka slimība ir viņam pašam, nevis viņa 
ārstējošam ārstam. Dakteris ir tikai palīgs, kon-
sultants. Mēs, ārsti, cenšamies panākt, lai pacients 
justos pēc iespējas labāk. Lai viņš pēc iespējas 
ilgāk varētu saglabāt darbaspējas, dzīvesprieku 
un dzīves kvalitāti. Tomēr galvenais ir paša 
pacienta vēlme kaut ko darīt.

CUKURA DIABĒTS UN SIRDS

Kardiovaskulārās slimības un 
cukura diabēts – cieši saistīti
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Kaut arī tiek uzskatīts, ka stresam, neve-
selīgam un mazkustīgam dzīvesveidam 
lielākoties pakļauti pilsētās dzīvojošie, 
arī lauku ļaudis nav pasargāti no veselī-
bas likstām, to vidū arī no sirds un asins-
vadu slimībām.

Par to, kā lauku ģimenes ārsti saviem pacientiem 
atklāj sirds un asinsvadu slimības, kā pacienti 
ieklausās ārstu ieteikumos un cik precīzi lieto 
zāles – par to saruna ar Lauku ģimenes ārstu aso-
ciācijas prezidenti Līgu Kozlovsku.

– Sarunas iesākumā nedaudz ieskicējiet, kas 
ir sirds un asinsvadu slimības un cik bieži 
tās sastopamas.
– No savas pieredzes varu teikt, ka vismaz manu 
pacientu grupā visbiežāk ir sastopami tieši sirds 
un asinsvadu slimnieki, it īpaši, ja mēs runājam 
par hroniskiem pacientiem. Turklāt jāņem vērā, 
ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens 
no galvenajiem saslimstības un mirstības iemes-
liem Latvijā.
Sirds un asinsvadu slimības ir saslimšanas, kas skar 
sirdi vai asinsvadus (artērijas, vēnas, kapilārus). 
Tām var būt dažādi cēloņi, taču visbiežākie iemesli 
ir ateroskleroze, paaugstināts asinsspiediens. Šajā 
grupā tiek iekļauti arī sirds mazspējas slimnieki, 
kā arī tie, kuriem ir dažādi sirds ritma traucējumi.
Ja runājam konkrēti par asinsvadiem, gribu minēt, 
ka asinsvadu problēmas var būt ne vien galvā un 
kājās, bet arī pārējās ķermeņa daļās, piemēram, 
lielajā vēdera asinsvadā – aortā. Pirmie problēmu 
parasti konstatē ģimenes ārsti.
Jāteic, ka mēdz būt pacienti, kuriem slimības 
simptomi ir ļoti nepamanāmi, un pirmajā vizītē 
mēs, ārsti, viņiem vienkārši varam konstatēt 
paaugstinātu asinsspiedienu. Tas gan vēl nelie-
cina, ka pacientam ir kāda saslimšana, jo viņam 
var būt arī tā saucamais baltā halāta sindroms, it 
īpaši, ja cilvēks ilgi nav bijis pie ārsta un atnākot 
viņš ir ļoti uztraucies. Ja jūtam, ka tieši satraukums 
varētu būt paaugstināta asinsspiediena iemesls, 
parasti lūdzam pacientu pasēdēt, nomierināties 
vai arī atnākt pie ārsta vēlreiz pēc kāda laika. Un 
tad jau mierīgākos apstākļos, varbūt pat māsiņas 
kabinetā, viņam vēlreiz tiek izmērīts asinsspie-
diens. Tas jau parādīs reālo situāciju.
Ja cilvēks vienmēr ir ļoti emocionāls, uztraucies, 
pastāv iespēja, ka viņam asinsvadu slimību ārsts 
var diagnosticēt nepamatoti. Ārsts to it kā kon-
statē, bet reāli pacientam šīs slimības nemaz nav. 
Tāpēc ļoti svarīga nozīme ir arī asinsspiediena 
mērīšanai mājas apstākļos, lai mēs pareizi diag-
nosticētu arteriālo hipertensiju.
– Ne jau tikai paaugstināts asinsspiediens lie-
cina par sirds un asinsvadu slimībām.
– Ir ļoti daudz citu simptomu, kas saistīti ar sirds 
slimībām, piemēram, aizdusa, progresējošs 
nespēks, tūskas kājās. Vēl viens svarīgs simp-
toms, ar kuru ļoti bieži pacienti vēršas pie ģime-
nes ārsta, ir galvas reiboņi, galvassāpes. Tāpat arī 
sirdsklauves, ritma traucējumi. Tas viss tiek novēr-
tēts, pacientam atnākot pie ģimenes ārsta. Pro-
tams, ne vienmēr tas ir viegli izdarāms, jo daudzi 
minētie simptomi var būt saistīti arī ar citām sli-
mībām. Bet diagnozes noteikšana ir mūsu, ārstu, 
profesionālo zināšanu sastāvdaļa, kompetence. 
Vēl es gribu teikt, ka svarīga ģimenes ārsta darba 
sastāvdaļa ir tā saucamais domāšanas darbs. Mēs 
izvērtējam, kādi izmeklējumi pacientam ir izdarīti, 
kādus mēs varam veikt uz vietas savā praksē, pie-
mēram, noteikt cukura līmeni asinīs, holesterīnu. 

Ja pacients atnes pareizā laikā paņemtu urīna 
analīzi, pēc tās var noskaidrot tik svarīgos nieru 
darbības rādītājus. Tāpat pacientam varbūt ir 
jānosaka pilna asins aina, bioķīmija, bet par to 
tiek lemts pēc viņa objektīvā stāvokļa novērtēša-
nas un atkarībā no tā, kādas ir pacienta sūdzības. 
Ārsta praksē tiek mērīts pacienta augums, svars, 
vēdera apkārtmērs, noteikts ķermeņa masas 
indekss, noskaidrots viņa dzīvesveids, kaitīgie 
ieradumi, jo tas viss var ietekmēt sirds un asins-
vadu slimību attīstību.
Runājot par asinsvadu slimībām, sevišķi tām, kas 
saistītas ar aterosklerozi, asinsvadu sašaurinā-
jumu, nosprostojumu jeb oklūziju kājās, tās ir ļoti 
nopietnas diagnozes. Šādos sarežģītos gadīju-
mos vienmēr ir nepieciešams komandas darbs, 
respektīvi, ģimenes ārsta sadarbība ar citiem 
speciālistiem: kardiologiem, endokrinologiem, 
angioķirurgiem.
– Jau nedaudz pieminējāt sirds un asinsvadu 
slimību rašanās iemeslus, piemēram, kaitīgos 
ieradumus. Ko vēl šajā ziņā ir būtiski atzīmēt?
– Viens no sirds asinsvadu slimību rašanās pamat-
iemesliem un galvenajiem faktoriem ir ģenētika. 
Reizumis grūti saprast, kādēļ asinsvadu slimība 
cilvēkiem parādās tik agri. Izskaidrojums te ir ļoti 
vienkāršs – iedzimtā hiperholesterinēmija. Šādā 
situācijā mēs varam pacientiem palīdzēt ar zālēm, 
mazinot asinsspiedienu, holesterīna līmeni. Pre-
tējā gadījumā kardiovaskulārie riski var novest 
pie ļoti smagiem notikumiem – insulta, infarkta, 
nerunājot nemaz par paralīzi, nāvi.
Īpaši riska faktori, lai attīstītos sirds asinsvadu sli-
mības, ir diētas kļūdas, palielināts ķermeņa svars, 
mazkustīgums. Īpaši jāatzīmē smēķēšana. Tās 
rezultātā veidojas asinsvadu sašaurinājumi un tā 
saucamās aterosklerotiskās pangas, kas nākotnē 
var radīt ne tikai manis pieminēto infarktu, insultu, 
bet arī gangrēnu kājās. Ir arī citi kaitīgie faktori, 
piemēram, alkohola lietošana. Ļoti būtiski sirds 
veselību ietekmē smagas neārstētas slimības, kas 

saistās ar vielmaiņas traucējumiem, piemēram, 
vairogdziedzera problēmas.
– Ja runājam par iedzimtību, ko cilvēks, 
rūpējoties par savu veselību, varētu darīt, lai 
pasargātu sevi no sirds un asinsvadu slimī-
bām, ar kurām nācies saskarties tuviem ģime-
nes locekļiem?
– Ikvienam, sākot no bērna vecuma, vienu reizi 
gadā jāatnāk pie sava ģimenes ārsta. Tas jādara 
pat tad, ja cilvēks jūtas vesels. Ārsts novērtēs 
to, kāds ir pacienta asinsspiediens, kāds ir viņa 
svars, vai nav kādu sirds mazspējas simptomu, 
ritma traucējumu.
– Ar 20 minūtēm, kas atvēlētas pacienta vizī-
tei pie ģimenes ārsta, būs krietni par maz, lai 
to visu vienā reizē izdarītu!
– Īstenībā šajā laikā ārsts var ļoti daudz izdarīt. 
Taču, lai tā būtu, ir ļoti svarīgs komandas darbs. Tas 
nozīmē, ka ļoti daudzas lietas māsa vai ārsta palīgs 
var jau izdarīt pirmsārsta kabinetā. Piemēram, 
izmērīt asinsspiedienu, noteikt svaru, augumu, 
ķermeņa masas indeksu, lai pacients pie ģime-
nes ārsta varētu nonākt jau ar visu šo informāciju.
Es jau minēju, ka ģimenes ārstam ļoti būtisks ir 
domāšanas darbs. Šobrīd pasaulē ir iegājies tāds 
ļoti interesants angļu termins kā enablement, kuru 
latviski ir diezgan grūti precīzi iztulkot. Šis vārds 
nozīmē iespēju palielināšanu. Proti, arī pacien-
tam ir iespēja ne tikai saņemt rekomendācijas no 
ārsta, bet arī pašam pieņemt lēmumu par sava 
veselības stāvokļa uzlabošanu. Piemēram, viņš 
var nolemt samazināt svaru, ievērojot diētu, vai-
rāk kustēties, atmest smēķēšanu, domāt par piln-
vērtīgu miegu, stresa mazināšanu u.c. Kaut arī 
tiek sperts pa mazam solītim, tomēr tas ir ceļš uz 
panākumiem. Nākamais ir līdzestība. Tas nozīmē, 
ka pacientam jābūt ar mieru sadarboties ar ģime-
nes ārstu jautājumā par ārstēšanos, respektīvi, 
izpildīt daktera ieteikumus.
– Cik bieži pacientiem nepieciešams pārbaudīt 
svaru, taisīt elektrokardiogrammu?

– Svars jānosaka vismaz reizi gadā jau no divu 
gadu vecuma. Savukārt situācijās, kad pacientam 
tiek dotas rekomendācijas to samazināt, tad viņš 
varētu nākt svērties reizi mēnesī.
Elektrokardiogrammu jātaisa atkarībā no simp-
tomiem. Vispirms ārsts novērtēs asinsspiedienu 
– ja tas ir paaugstināts, dakteris var nozīmēt 
kardiogrammu. Tāpat ārsts uz to var norīkot, 
ja pacientam ir aizdusa, ritma traucējumi. Elek-
trokardiogrammu pacients varētu taisīt reizi 
gadā, lai saprastu, kāds ir viņa sirds pamatstā-
voklis, bet svarīgi tas būtu visiem sirds asins-
vadu slimniekiem.
– Cik daudz, pēc jūsu domām, cilvēka veselību 
var ietekmēt dzīvesveida maiņa? Vai laukos 
pacienti vispār ir ar mieru to darīt?
– Ir gan. Ja, piemēram, dzīvesveids ir tāds, kas 
pasliktina simptomus, saasina slimību, viņi cen-
šas ko darīt lietas labā. Protams, ne vienmēr lauku 
cilvēkiem ir iespēja ievērot diētu, jo kādam var 
būt arī ļoti smagi sociālie apstākļi, bet katrā ziņā 
iespēju robežās viņi cenšas.
Kad pacients atnāk pie manis, es parasti rādu 
viņam trīs četrus vingrojumus – tik, cik viņš varētu 
atcerēties. Tāpat dodu informatīvos materiālus, 
kurus viņš varētu palasīt mājās.
– Ar kādām fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 
lauku pacienti, neskaitot darbu dārzā?
– Tie ir manis jau pieminētie vingrojumi, kurus 
parāda ģimenes ārsts. Savukārt fizioterapija ir 
maksas pakalpojums, un diemžēl ne visiem tā ir 
pieejama. Vēl ļoti laba lieta ir peldēšana. Balvos, 
kur man ir ģimenes ārsta prakse, ir ļoti labs peld-
baseins, un daudzi to regulāri apmeklē, bet arī 
tā ir par maksu.
– Un kā ir ar pastaigām, nūjošanu?
– Man ir pacienti jau cienījamos gados, kuri nodar-
bojas ar nūjošanu. Tas ir tikai apsveicami, jo šīs 
kustības atjauno locītavas, kaulus, sirdi un prātu.
– Ja pacientam ar sirds un asinsvadu saslim-
šanu ir jālieto zāles, vai viņi bieži ir satraukti, 
neapmierināti, kāpēc kaimiņam, draugam 
vai radiniekam ar tādu pat problēmu izraks-
tītas citas zāles?
– Tādi gadījumi mēdz būt, bet tāpēc jau ir ģime-
nes ārsts, kurš izvērtē katra pacienta slimību, izvē-
loties piemērotākās zāles. Pacientam tas vienkārši 
ir jāizskaidro. Jāpamato, kāpēc viņam izrakstī-
tas tieši tādas zāles un ka tās, kas kaimiņam, viņš 
nedrīkst lietot. Man ir bijuši vairāki gadījumi, kad 
pacientes teikušas: dakter, mana kaimiņiene lieto 
tādas un tādas zāles, un viņai ir tik labi! Uz to es 
atbildu: jūs šīs zāles kategoriski nedrīkstat lietot, 
jo jums ir pavisam cita slimība.
– Ko jūs varat teikt no savas pieredzes – vai 
pacienti ir gatavi ilgstoši lietot zāles?
– Viss atkarīgs no ģimenes ārsta un pacienta 
sadarbības. Ja pacienti apzinās, ka viņu prob-
lēma ir nopietna, viņi gadiem lieto zāles un arī 
gadiem ilgi dzīvo.
– Ko jūs vēl gribētu piebilst sarunas 
noslēgumā? 
– Pacientam es noteikti novēlu vienreiz gadā 
apmeklēt ģimenes ārstu un darīt to arī tad, ja viņš 
jūtas vesels. Lai pārbaudītu un pārliecinātos, vai 
viņa sirds veselība ir laba. Tāpat es pacientam 
novēlētu, lai pareizs dzīvesveids viņam palīdzētu 
saglabāt savas sirds veselību. Ir labi jāguļ, mazāk 
jāstreso, vairāk jākustas. Un veselīgi jāēd.
Vēl viena būtiska lieta – es kategoriski esmu pret 
medikamentu, arī bezrecepšu, lietošanu bez ārsta 
ziņas. Arī sirds vitamīni jāizraksta dakterim. No 
nepareizu medikamentu, vitamīnu vai uztura 
bagātinātāju lietošanas sirds nekļūs vesela, bet 
citi orgāni gan var ciest.

Līga Kozlovska: «Ikvienam, sākot no bērna vecuma, vienu reizi gadā jāatnāk pie 
sava ģimenes ārsta. Tas jādara pat tad, ja cilvēks jūtas vesels. Ārsts novērtēs to, kāds 
ir pacienta asinsspiediens, svars, vai nav kādu sirds mazspējas simptomu, ritma 
traucējumu.»
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Dzīve laukos no sirds slimībām nepasargā
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MUTES VESELĪBA

ANDA MIRONOVA, 

sertificēta zobu higiēniste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

izārstēt, vien censties kopā ar zobārstniecības 
komandu to apturēt.

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

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

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

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

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

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

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

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

 zLietojiet fluoru saturošas zobu pastas, lai aiz-
sargātu zobus pret kariesu!
 zRegulāri lietojiet zobu diegu, saudzīgi iztīriet 
starpzobu spraugas, uzmanīgi notīriet katru 
zobu, neievainojot smaganas! Ja nepieciešams, 
zobu diegu aizvietojiet ar atbilstoša lieluma 
starpzobu (intradentālajām) birstītēm. To lie-
lumu jums piemeklēs zobu higiēnists.
 zZobu tīrīšanai izmantojiet zobu suku ar mīks-
tiem sariņiem!
 zZobi jātīra divas reizes dienā ar apļveida kus-
tībām, izvairoties no spēcīgas un traumējošas 
zobu tīrīšanas!
 zPēc zobu tīrīšanas ar zobu diegu vai starpzobu 
birstītēm izskalojiet mutes dobumu ar alkoholu 
NEsaturošu un fluorīdu saturošu mutes skalo-
jamo līdzekli!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diabēta pacientiem  
zobi jākopj īpaši rūpīgi
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TOMS ZVIRBULIS

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

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

– Vai ērču encefalīts var nopietni apdrau-
dēt pacientus?
– Jā, ērču encefalīts apdraud pacientus, jo ērces 
pārnēsā dažādu slimību ierosinātājus, un viens 
no šiem ierosinātājiem ir encefalīta vīruss. Ērce 
barojas ar siltasiņu dzīvnieku olbaltumvielām, 
un cilvēks ir tikai kārtējais upuris ērces ceļā. Pie-
sūcoties cilvēkam, ērce koduma vietā vispirms 
ievada anestezējošu vielu, kas atrodas tās sie-
kalu dziedzeros, lai cilvēks nejustu tās klātbūtni. 
Ja ērce ir inficēta, tiek ievadīts arī vīruss. Infi-
cēto ērču skaits parasti nav mazāks par 5%. Tas 
nozīmē, ka no katrām 100 ērcēm piecas ir infi-
cētas ar šo vīrusu. Ērču encefalīts tiešā tulko-
jumā nozīmē ērču pārnesta vīrusa ierosinātu 
smadzeņu vielas iekaisumu. Tas gan ir tikai vēs-
turisks nosaukums, jo slimība var norisināties 
vairākās formās.
– Kādas tās ir?
– Pirmajā no tām pacientam ir paaugstināta ķer-
meņa temperatūra ar gripai līdzīgu stāvokli. Otrai 
ir raksturīgs smadzeņu apvalka iekaisums, kas 
izraisa spēcīgas galvassāpes, nelabu dūšu, vem-
šanu un augstu temperatūru. To sauc par ērču 
encefalīta meningiālo formu. Latvijā šāds slimī-
bas tips ir sastopams visbiežāk. Ērču encefalīta 
norise ar smadzeņu vielas iekaisumu var izpaus-
ties ar roku un kāju paralīzi, rīšanas traucējumiem, 
mīmikas muskulatūras paralīzi. Ir gadījumi, kad 
šie simptomi pāriet tikai daļēji, un cilvēkam visu 
mūžu var būt kustību traucējumi. Šī smagā forma 
Latvijā, par laimi, sastopams tikai 5% gadījumu. 
Uzreiz jāatzīmē, ka ērcēs var būt arī bīstamas bak-
tērijas, piemēram, borēlijas, kas ierosina Laimbo-
reliozi jeb Laima slimību. Būtiskākā atšķirība ir tā, 
ka Laima slimību sekmīgi varam izārstēt ar anti-
bakteriālo terapiju, kamēr ērču encefalītam tādu 
iespēju nav. Eiropā pēc ērces koduma netiek lie-
tots specifiskais imūnglobulīns, kā tas tiek darīts 
Krievijā, nav pretvīrusa preparātu, jo ir ļoti efek-
tīvas profilaktiskās vakcīnas. Tāpēc neviena far-
mācijas kompānija nedomā par šādu preparātu 
ražošanu. Infekcijas smagums atkarīgs no tā, cik 
spēcīga intoksikācija cilvēkam ir bijusi. Smagākos 
gadījumos, ja skarts ir ne tikai smadzeņu apvalks, 
bet arī smadzeņu viela, ārstēšanās var ilgt 2–3 
mēnešus, un papildus var būt nepieciešama 
arī rehabilitācija. Pozitīvā ziņa ir tā, ka, pateico-
ties vakcinēto cilvēku skaita pieaugumam, ērču 
encefalīta gadījumu skaits samazinās. Deviņ-
desmitajos gados sezonā tika reģistrēti ap 1000 
saslimšanas gadījumu, turpretī pagājušogad – 
tika 138.
– Kurā periodā ērces ir visaktīvākās?
– Par to, ka ērces ir atmodušās, mēs spriežam pēc 
cilvēkiem, kuri pēc ērces piesūkšanās sāk nākt pie 
mums uz Infektoloģijas centru. Cilvēki parasti ērci 
noņem paši, bet ir tādi, kuri vēlas šo ērci pārbau-
dīt, un tad to nes vai nu pie mums, vai ģimenes 
ārstam, kurš to palīdz nogādāt uz Latvijas Infek-
toloģijas centru. Diennakts vidējai temperatūrai 
paaugstinoties virs +5 grādiem, ērces mostas, 

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

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

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

Vakcinējies un izbaudi vasaru droši!
PROFILAKSE

Baiba Rozentāle: «Latvijā visbiežāk sastopama meningiālā ērču encefalīta forma. Tai 
raksturīgs smadzeņu apvalka iekaisums, kas izraisa spēcīgas galvassāpes, nelabu 
dūšu, vemšanu un augstu temperatūru. Lai novērstu saslimšanu, Latvijā ir pieeja-
mas ļoti efektīvas profilaktiskās vakcīnas.»
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Kas ir barokamera jeb hiperbārā oksige-
nācija? Kādos gadījumos tā var palīdzēt?

Hiperbārā oksigenācija (HBO) ir ārstēšanas 
metode, kura pamatojas uz paaugstinātu skā-
bekļa piegādi organismam. Skābeklis tiek elpots 
paaugstināta spiediena apstākļos. Šim nolūkam 
pacients atrodas slēgtā cilindrā, kuru piepilda ar 
skābekli un tad pakāpeniski ceļ skābekļa spie-
dienu kamerā. Šādos apstākļos skābeklis nokļūst 
visos organisma audos, arī tajos, kuros ir trau-
cēta asinsrite.

HBO lietošana
Skābekļa baroterapija samazina medikamentu 
lietošanas nepieciešamību, uzlabo visu orgānu 
sistēmu funkciju, palielina muskuļu tonusu, sta-
bilizē pacienta psihoemocionālo stāvokli.

HBO terapijai ir daudz pozitīvu efektu:
 zUzlabo orgānu apgādi ar skābekli
 zSamazina iekaisuma reakcijas
 zSamazina audu tūsku
 zStimulē kapilāru atjaunošanos
 zVeicina brūču dzīšanu
 zPalīdz samazināt izdegšanas sindromu
 zPalīdz ātrāk pārvarēt fiziskās pārslodzes sekas
 zPalīdz uzlabot pašsajūtu

Liela pieredze ārstiem ir HBO lietošanā, ja noti-
kusi saindēšanās ar tvana gāzi, kesona slimības 
gadījumā, pie akūtiem dzirdes traucējumiem, 
slikti dzīstošu brūču un čūlu ārstēšanā, staru 
terapijas bojājumu gadījumos, seku ārstēšanā 
pēc insultiem. Terapijas seansu skaitu un ilgumu 
nosaka ārsts, vadoties no diagnozes un pato-
loģijas norises. Parasti ārstēšanas kursā ir 7–10 
seansi. Seansa ilgums – 60 minūtes. Atsevišķos 
gadījumos ārsts nozīmē ilgākus seansus vai lie-
lāku seansu skaitu. Seansi notiek katru dienu 
vai pārdienās.

Ārstnieciskā seansa norise
Pirms seansa medicīnas māsa veic pacienta ins-
truktāžu. Pacients pārģērbjas un tiek ievietots 
barokamerā. Seanss notiek guļus stāvoklī. Baro-
kameras sienās iebūvēti stikla logi ļauj medicī-
nas personālam novērot pacientu procedūras 
laikā, kā arī ļauj pacientam redzēt apkārtni. Ar 
telefona palīdzību, kas ietilpst barokameras 
konstrukcijā, ir iespējams abpusēji sazināties 
ar pacientu.

Seansa sākumā kameru piepilda ar skā-
bekli, tad pakāpeniski ceļ skābekļa spiedienu. 
Laikā, kad mainās spiediens kamerā (skābekļa 
spiediens seansa sākumā palielinās un seansa 
beigās samazinās), pacienta sajūtas atgādina 
lidmašīnas pacelšanos vai nolaišanos. Seansa 
laikā pacientu pastāvīgi uzrauga medicīnas per-
sonāls. Seansa ilgumu un režīmu var pielāgot 
pacienta pašsajūtai.

HBO terapijas biežākās indikācijas
 zSaindēšanās ar tvana gāzi (akūta un hroniska)
 zSaspieduma sindroms, tā sekas
 zNedzīstošas brūces (diabētiskā pēda)
 zTrofiskās čūlas
 zDzirdes nerva neirīts
 zMenjēra sindroms
 zSkleroderma, Reno sindroms
 zPerifēro asinsvadu slimības
 zPosttraumatiskā encefalopātija
 zSmadzeņu infarkta sekas
 zMultiplā skleroze

 zOsteomielīts
 zApdegumi
 zAknu patoloģijas
 zCukura diabēts (angiopātija, neiropātija)

HBO terapijas kontrindikācijas
 zKlaustrofobija (bailes no slēgtām telpām)
 zAkūtas augšējo elpceļu slimības
 zHroniska obstruktīva plaušu slimība
 zAkūts plaušu iekaisums
 z Ievērojami paaugstināts asinsspiediens

Drošības noteikumi
Ārstēšanas HBO kamerā notiek tīra skābekļa vidē, 
tāpēc jāievēro vairāki drošības pasākumi:

 zApģērbam jābūt no kokvilnas, lai nerastos sta-
tiskā strāva 
 zKamerā nevar ņemt līdzi mobilos telefonus, 
sērkociņus, šķiltavas, metāliskus priekšmetus
 zPirms seansa jānoņem rotaslietas, rokas 
pulksteņi
 zAizliegts lietot matu laku, lūpu krāsu, sejas un 
ķermeņa krēmus, ziedes

Pēc HBO seansa nedrīkst smēķēt divas stundas. 
Barokameras ārstēšana iespējama gan hospitali-
zētiem, gan ambulatoriem pacientiem. Ambula-
toriem pacientiem tas ir maksas pakalpojums.

Kontakti
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, 
Hiperbārās oksigenācijas kabinets, Pilsoņu 
iela 13, Rīga, 32. korpuss, 1.stāvs, tālrunis: 
67069252 (darba dienās no 8:00–17:00), 
67069451

Ko piedāvā skābekļa baroterapija

Barokameras sienās iebūvēti stikla logi ļauj medicīnas personālam novērot pacientu procedūras laikā, kā arī ļauj pacientam 
redzēt apkārtni. Ar telefona palīdzību, kas ietilpst barokameras konstrukcijā, ir iespējams abpusēji sazināties ar pacientu.
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Uzzināt svarīgāko par diabētu video konsultācijās

Ņemot vērā, ka diabēta slimnieku skaits 
ne tikai Eiropā, bet arī Latvijā pieaug, 
palielinās nepieciešamība ērti un vispu-
sīgi iegūt informāciju, kā labāk sadzīvot 
ar šo slimību. Stradiņa slimnīcas Endo-
krinoloģijas centrā ir izveidotas un pie-
ejamas video konsultācijas par diabētu 
un tā ārstēšanas procesu. Video konsul-
tācijas veidotas ar mērķi padarīt diabēta 
apmācību daudz pieejamāku un sapro-
tamāku slimnīcas pacientiem, kā arī pla-
šākam interesentu lokam.

Video konsultācijās tiek skaidroti ar diabēta saslim-
šanu saistītie jautājumi: diabēta paškontroles un 
pareizi uztura principi, diabēta izraisītās blakussa-
slimšanas, padomi ceļojot un citi jautājumi. Izzinošo 
materiālu var izmantot ne tikai diabēta pacienti, bet 

arī ģimenes ārsti, māsas un citi speciālisti, kuriem 
ikdienā nākas saskarties ar diabēta pacientiem.

«Beidzot arī Latvijas diabēta pacientiem ir pie-
ejams moderns izglītojošs materiāls. Iepazīstieties 
ar to un palīdziet arī saviem ar diabētu slimajiem 
radiniekiem un draugiem atrast pareizo ceļu šīs 
slimības savlaicīgā atklāšanā,  ārstēšanā un vese-
līga dzīvesveida principu saprašanā!» ir ganda-
rīts Endokrinoloģijas centra vadītājs, profesors 
Valdis Pīrāgs.

Video materiāls tapis projektā «eMedic – tele-
medicīnas un diabēta ārstniecības attīstība», 
kas tika īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona 
INTERREG IV A 2007–2013 programmas ietvaros 
sadarbībā ar partneriem no Igaunijas, Somijas un 
Zviedrijas. Projekta mērķis – rast iespēju uzlabot 
un modernizēt diabēta pacietu veselības aprūpes 
procesus Baltijas jūras reģionā. 

Video konsultācijas Endokrinoloģijas centra 
pacientiem pieejamas DVD formātā, savukārt 
citiem interesentiem – slimnīcas mājaslapā, Slim-
nīcas sociālajos tīklos YouTube un Facebook.

Video YouTube meklējiet Stradiņa slimnīca/
Video konsultācijas par cukura diabētu.

 z Ievads  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (2:17)
 zPaškontroles nozīme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (8:57)
 zPareizi uztura principi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(12:13)
 zBlakussaslimšanas un diabēts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .(5:12)
 zCeļot pārdomāti un droši .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (4:30)
 z Insulīnterpijas barjeras, līdzestības problēmas  

un to risinājumi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (9:21)

Uzzini visu par diabētu video 
konsultācijā! Izvēlies tematu 
un izglītojies!
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ALVILS KRAMS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diabēts un plaušu veselība
VĀRDS SPECIĀLISTAM

Alvils Krams: «Diabēta slimniekiem novēro augstāku saslimstību ar gripu, smagākas 
komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirstību. Savukārt gripa var pasliktināt diabēta 
norises kontroli. Augstas temperatūras, intoksikācijas gadījumā pasliktinās apetīte 
un var rasties grūtības piemeklēt insulīna devu (hipoglikēmijas risks).»
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